
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-20.2010.815.0391
Origem   : Comarca de Teixeira
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Maria Gorete Martins Damasceno 
Advogada : Núbia Soares de Lima 
Apelado : Herdeiros do Espólio de Francisco de Assis Rodrigues

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO 
ESTÁVEL.  IMPOSSIBILIDADE.  CONCUBINATO 
IMPURO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
SEPARAÇÃO  JUDICIAL OU  DE  FATO  POR MAIS  DE 
DOIS  ANOS.  COMPANHEIRO  CASADO  QUE 
CONVIVIA NO  LAR  COM  A ESPOSA,  MANTENDO, 
PARALELAMENTE,  RELACIONAMENTO  NÃO 
EVENTUAL  COM  OUTRA  MULHER. 
DESPROVIMENTO. 

Sendo  o  companheiro  casado  e  não  havendo  nos  autos 
prova  da  sua  separação  de  fato,  mas  ao  contrário,  que 
mantinha  relação  com  a  esposa  e  a  concubina,  não  se 
mostra  possível  o  reconhecimento  da  união  estável, 
tratando-se  sua  relação  com  a  companheira  de  um 
concubinato  impuro,  impossível  de  ser  reconhecido  em 
desfavor  da  família  legítima,  pelo  menos  no  campo  do 
direito de família.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
identificados. 

ACORDA ,  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  Gorete 
Martins  Damasceno  contra  a  sentença  prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da 
Comarca de Teixeira (fls.122/125), que julgou improcedente o pedido formulado 
na   Ação  de  Reconhecimento  de  União  Estável,  com  base  nas  provas  e 
princípios de direito aplicáveis ao caso. 

 
Em razões recursais, fls. 126/131, a recorrente sustenta que 

no ano de 1992 contraiu matrimônio com o falecido, com quem teve dois filhos, 
e  que alguns anos  depois,  veio  o  divórcio.  Afirma que,  no período em que 
estiveram separados, o falecido casou novamente, desta feita, com a promovida, 
estando, no entanto, separado de fato dela por algum tempo. 

Pontua  que,  no  período  de  sua  separação,  o  de  cujus 
passou a manter uma união com a autora, desde o ano de 2009, que só se desfez 
com a sua morte, e que pretendia contrair novo matrimônio com a promovente, 
assim que fosse decretado o seu divórcio. Diante disso, requer o provimento do 
apelo para a reforma do decisum combatido, com o objetivo de decretar a união 
estável para fins previdenciários. 

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fls. 137. 

O  Ministério  Público  ofertou  parecer  às  fls.  144/148, 
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

Contam os  autos  que  Maria  Gorete Martins  Damasceno 
aviou a presente Ação de Reconhecimento de União Estável em desfavor do 
espólio  do  Sr.  Francisco  de  Assis  Rodrigues,  com  a  finalidade  de  obter  a 
declaração de união estável com o de cujus para fins previdenciários.  

O  magistrado  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o 
pedido  exordial,  sob  o  fundamento  de  que  não  restaram  configurados  os 
requisitos ensejadores da união duradoura. 

A Constituição Federal,  no art.  226,  §  3º,  tutela  a  união 
estável – equivalente ao concubinato puro – como sendo a relação do homem 
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com  a  mulher,  onde  não  haja  impedimento  matrimonial,  suscetível  de 
estabilidade e com possibilidade legal de ser convertida em casamento. 

As relações  decorrentes  do concubinato  impuro ficaram 
desprotegidas dos alvores do Estatuto Supremo, tendo em vista a existência 
entre os concubinos de impedimentos para contraírem núpcias.

Não obstante  a  Lei  Maior  tenha  elevado à  categoria  de 
entidade familiar apenas o concubinato puro, hodiernamente, é admissível o 
reconhecimento  da  união estável  entre  pessoas  vinculadas  pelo  matrimônio, 
desde que estejam separadas judicialmente ou de fato, o que não vislumbro, 
in casu, pelas provas constantes no caderno processual.

Assim, a modalidade de concubinato impuro passível de 
ser convertida em união estável  é aquela formada por pessoa casada que se 
separa de fato ou judicialmente do cônjuge, para viver  more uxorio  com outra 
pessoa do sexo oposto, sendo-lhe  atribuída a qualidade de companheira. 

Não há como conferir, por sua vez, os efeitos jurídicos da 
união estável  a outra  vertente de concubinato impuro,  que é aquela  onde o 
homem casado convive no lar com sua esposa, mantendo, fora, relacionamento 
amoroso, às escondidas e não eventual com outra mulher. 

Ilustrativamente,  é  válido colacionar o entendimento do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  citado  pelo  Desembargador Antônio  Elias  de 
Queiroga, senão vejamos:

“A doutrina e a jurisprudência acolhem a distinção entre concubina e 
companheira  apontada  por  Osni  Duarte  Pereira  e  adotada  pelo 
Supremo  Tribunal:  concubina  é  a  amante,  é  a  mulher  do  lar 
clandestino, oculto, velado aos olhos da sociedade, como prática de 
bigamia e que o homem freqüenta simultaneamente ao lar legítimo e 
constituído segundo as leis. Companheira é a mulher que se une ao 
homem já separado da esposa e que a apresenta à sociedade como se 
legitimamente casados fossem (RF, 197/97)” (In Curso de Direito Civil 
– Direito de Família – Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 279). 

No caso sob exame, verifico que o extinto era casado com 
Ivete Justino da Silva, fl. 14 e mantinha, fora do lar, relacionamento amoroso 
diverso com a recorrente, Maria Gorete Martins Damasceno. 

De  acordo  com  os  elementos  probatórios  reunidos  nos 
autos,  a convivência existente entre o falecido, Francisco de Assis Rodrigues e a 
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insurrecta,  revestia-se  de  caráter  espúrio,  não  restando  demonstrado,  no 
caderno processual,  que o de cujus tenha deixado de conviver maritalmente ao 
lado de sua esposa.

A  autora, em depoimento prestados às fls. 97/98 declarou:
“QUE conviveu maritalmente com o Sr. Francisco de Assis Rodrigues 
em meados do ano de 2009 até na semana que ele faleceu; Que o Sr. 
Francisco  de Assis Rodrigues residia nesta cidade de Teixeira, Que o 
Sr. Francisco ia na sua residência nos feriados e todos os meses e o 
tempo de permanência na sua residência era de seis a oito dias, por 
mês....”

Demais disso, é relevante anotar o Termo de Declaração 
que prestou a parte promovida: 

“  Que era casada civilmente com o Sr. Francisco; Que possui uma 
filha de oito anos com o Sr. Francisco; Que quando do falecimento 
ainda estavam casados convivendo sob o mesmo teto; Que não tem 
conhecimento que o Sr. Francisco mantinha outro relacionamento; 
Que recebe pensão por morte do Sr. Francisco...". 

Observo,  ademais,  que  as  testemunhas  arroladas  pela 
parte  promovente,  ouvidas  por  ocasião  da instrução processual,  corroboram 
este entendimento pois, apesar de serem convincentes quanto à existência da 
relação concubinária, informaram que o falecido nunca se separou da esposa, 
conforme se constata nos seguintes depoimentos:

“ Que conhece a requerente há mais ou menos 05 anos; Que já viu o 
Sr.  Francisco na casa  da autora;  Que tem conhecimento que o Sr. 
Francisco  não residia  na  casa  da autora;  Que o casal  não morava 
junto...” (Depoimento de Aluísio Marques de Almeida Neto , fl. 99)” 

“Que conhece a requerente há 18 ou 20 anos; Que o Sr. Francisco ia a 
cidade de Vitória de Santo Antão somente visitar a autora; Que não 
tem conhecimento que o Sr. Francisco dormia com a Sra Gorete; Que 
conhece  a  Sra.  Ivete;  Que  quando o  Sr.  Francisco  visitava  a  Sra. 
Gorete ainda convivia  com a Sra.  Ivete.  (  Depoimento de Zucarli 
Batista Costa)”

O  instituto  trazido  à  baila  –  união  estável  -  encontra 
disciplinamento na Lei Maior, quando determina:

“Art.  226.  A família,  base  da  sociedade,  tem  especial  proteção  do 
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Estado. 
§ 1º...
§ 2º...
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre  o  homem  e  a  mulher  como entidade  familiar,  devendo  a  lei 
facilitar sua conversão em casamento”.

Complementando  o  dispositivo  constitucional,  dispõe  a 
Lei nº 9.278/96 em seu art. 1º: 

“É  reconhecida  como  entidade  familiar  a  convivência  duradoura, 
pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com 
objetivo de constituição de família”.

Da mesma forma dispõe o Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Em  que  pese  a  recorrente  ter  tido  dois  filhos  com  o 
falecido,  Emmanuel  Martins  Damasceno  e  Evellyne  Martins  Rodrigues 
Damasceno,  fls.  12/13,  inexistiu,  in  casu, a  affectio  maritalis relativamente  à 
autora,  com  quem  o  companheiro  morto  mantinha  relacionamento 
concomitante ao casamento. 

Na hipótese, incabível o reconhecimento da união estável 
pretendida,  porque  sendo  esta  uma  entidade  familiar,  não  pode  subsistir 
paralelamente  ao  casamento  em  pleno  vigor,  que  era  mantido  com  a 
promovida, o que pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, não sendo o caso 
dos presentes autos. 

Assim, sendo o companheiro casado e não havendo nos 
autos prova da sua separação de fato, mas ao contrário, que mantinha relação 
com a esposa e a concubina, não se mostra possível o reconhecimento da união 
estável, tratando-se sua relação com a companheira de um concubinato impuro, 
impossível de ser reconhecido em desfavor da família legítima, pelo menos no 
campo do direito de família.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO  DE 
PENSÃO  POR  MORTE.  CASAMENTO  CIVIL.  IMPEDIMENTO. 
CONCUBINATO.  RELAÇÃO  JURÍDICA NÃO  CARACTERIZADA. 
PROVA  DOCUMENTAL  INSUFICIENTE.  PEDIDO  JULGADO 
IMPROCEDENTE.  REFORMA DA SENTENÇA.  Desprovimento.  “A 
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união  estável  pressupõe  a  ausência  de  impedimentos  para  o 
casamento, ou, pelo menos, que esteja o companheiro(a) separado de 
fato, enquanto que a figura do concubinato repousa sobre pessoas 
impedidas  de  casar”. Somente  os  vínculos  afetivos  que  geram 
entrelaçamento  de  vidas  podem  ser  reconhecidos  como  entidade 
familiar e ingressar no mundo jurídico, possibilitando a extração de 
efeitos no âmbito do direito. Assim, ausente prova de união estável, 
verificando-se  apenas  um  relacionamento  entre  a  apelante  e  o 
falecido, a manutenção do veredicto de improcedência da demanda 
é medida que se impõe. “(...). O concubinato não pode ser erigido ao 
mesmo  patamar  jurídico  da  união  estável,  sendo  certo  que  o 
reconhecimento dessa última é condição imprescindível à garantia dos 
direitos previstos na Constituição Federal e na legislação pátria aos 
companheiros,  inclusive  para  fins  previdenciários.  (…).  ”  (rms 
30.414/pb,  Rel.  Ministra  laurita  vaz,  quinta  turma,  julgado  em 
17/04/2012, dje 24/04/2012). (TJPB; AC 200.2010.040959-4/001; Primeira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque; DJPB 11/06/2013; Pág. 18)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCUBINATO  ADULTERINO.  RELAÇÃO 
CONCORRENTE  COM  O  CASAMENTO.  EMBARAÇO  À 
CONSTITUIÇÃO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.  APLICAÇÃO. 
IMPEDIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DESPROVIMENTO DO 
APELO.  O  estatuto  material  vigente  não  protege,  como  união 
estável, a relação entre homem casado, que ainda está vinculado à 
família matrimonializada, e mulher desimpedida. In casu, cuida-se 
de  concubinato  (que  por  sua  ação  clandestina,  era  tido  como 
“concubinato adulterino ou impuro”), cujos efeitos são avessos ao 
direito de família. A existência de impedimento para o matrimônio, 
por parte de um dos componentes do casal, embaraça a constituição 
da união estável.  (TJPB; AC 200.2009.033362-2/001; Segunda Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque; 
DJPB 07/05/2013; Pág. 10) 

“DIREITO  CIVIL.  Concubinato  impuro.  Impossibilidade  de 
reconhecimento  de  união  estável.  Ausência  de  comprovação  de 
separação judicial ou de fato por mais de dois anos. Homem casado 
que convivia no lar com a esposa, mantendo, fora, relacionamento não 
eventual com outra mulher. Desprovimento do apelo. - A modalidade 
de concubinato impuro passível de ser convertida em união estável 
é  aquela  formada  por  pessoa  casada  que  se  separa  de  fato  ou 
judicialmente do cônjuge, para viver more uxorio com outra pessoa 
do sexo oposto, a qual será atribuída a qualidade de companheira. - 
Não há como conferir os efeitos jurídicos da união estável a outra 
vertente de concubinato impuro que é aquela onde o homem casado 
convive  no  lar  com  sua  esposa,  mantendo,  fora,  relacionamento 
amoroso,  às  escondidas  e  não  eventual  com  outra  mulher. - 
Inexistindo a affectio maritalis relativamente à autora, com quem o 
falecido  mantinha  relacionamento  amoroso  concomitante  ao 
casamento, incabível o reconhecimento da união estável pretendida, 
porque  sendo  esta  uma  entidade  familiar,  não  pode  subsistir, 
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paralelamente  ao  casamento  em  pleno  vigor,  mormente  se  não  se 
enquadra  nos  casos  excepcionais  onde  se  reconhece  a  entidade 
familiar simultânea ao casamento.”
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020050344825001  -  Órgão  (4A 
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA 
NOBREGA COUTINHO - j. em 22/02/2011 (grifei)

Portanto, resta evidente que a união da recorrente com o 
de  cujus não  pode  ser  configurada  como  união  estável  por  haver  causa  de 
impedimento, qual seja, o fato do extinto, à época, não ser separado de fato de 
sua esposa, mantendo com a apelante um concubinato impuro adulterino, que 
não configura união estável.  

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para 
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  e  o  Exma. 
Dra.Vanda Elisabeth Marinho, Juiza convocada para a composição de quórum.  

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de abril de 2015.  

Gabinete no TJ/PB, em 14 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora  
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