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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  TESTEMUNHAS  ARROLADAS  NA  INICIAL. 
COMPARECIMENTO INDEPENDENTE  DE INTIMAÇÃO. 
NÃO  APRESENTAÇÃO  DA PROVA POR  OCASIÃO  DA 
AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO.  OITIVA  PREJUDICADA. 
AUSÊNCIA  DE  RECURSO  AO  SEU  TEMPO  E  MODO. 
PRECLUSÃO.  REJEIÇÃO.  UNIÃO  ESTÁVEL.  AFFECTIO 
MARITALIS.  PRESSUPOSTOS.  INEXISTÊNCIA  DE 
PROVAS. DESPROVIMENTO.

- Inexiste cerceamento de defesa se a parte autora, a par de 
ter arrolado testemunhas em sua inicial, que compareceriam 
à audiência de instrução independentemente de intimação, 
não se faz as apresenta ao ato e, após restar prejudicada a 
produção  da  prova,  por  reconhecimento  judicial,  não 
interpõe o devido recurso, restando a questão preclusa.

-  A união  estável  assemelha-se  a  um casamento  de  fato  e 
deve  indicar  uma  comunhão  de  vida  e  de  interesses, 
reclamando  não  apenas  publicidade  e  estabilidade,  mas, 
sobretudo,  um  nítido  caráter  familiar,  evidenciado  pela 
affectio maritalis.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR 
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  a  sentença  de  fls. 
47/50 que,  em sede de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
ajuizada  por  MARIA DE  FÁTIMA DOS  SANTOS  em  face  de  ALEXSANDRO 
GONÇALVES REIS  E  OUTROS,  julgou  improcedente  a  pretensão  autoral,  por 
ausência de prova da união estável alegada.

Nas razões  recursais,  fls.  56/62,  a  autora/recorrente  suscita 
preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não ouviu suas 
testemunhas  arroladas.  No mérito,  alega  que,  mesmo após  o  divórcio,  sempre 
auxiliou  o  “de  cujus”  nos  afazeres  do  lar,  uma  vez  que  era  deficiente  físico, 
ausentando-se  alguns  dias  para  auxiliar  os  filhos  que  residiam  em  outra 
localidade. Defende que a não convivência no mesmo lar e a ausência de práticas 
de  coabitação  íntimas  não  desfiguram  a  união  estável;  que  a  convivência  era 
pública, notória e duradoura e com o objetivo de constituição familiar.

Não houve contrarrazões, fls. 75.

Parecer Ministerial pelo desprovimento (fls. 83/87).

É o Relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL na qual a autora/recorrente alega que se casou com o “de cujus” no ano 
de 1970, tendo ocorrido o divórcio em 1999,  todavia,  houve a reconciliação do 
casal,  que  passou  a  viver  em  regime  de  união  estável  até  o  falecimento  do 
convivente, ocorrido em 27 de março de 2013. 

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente, mesmo que de forma pouco didática, deduziu 
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preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  ao  mencionar  que  o  magistrado  apenas 
ouviu duas testemunhas, olvidando-se quanto àquelas por ela arroladas em sua 
inicial.

Sem razão, contudo.

É que a autora arrolou duas testemunhas em sua inicial e 
mencionou que elas compareceriam em juízo independentemente de intimação 
(fls. 05).

Por ocasião da audiência de instrução, a promovente não se 
fez acompanhar de suas testemunhas. Em razão disso, o magistrado considerou 
prejudicada a prova e, contra essa decisão não houve a interposição do devido 
recurso (fls. 45).

Sendo assim, a questão resta preclusa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O art. 1.723 do Código Civil traça como elementos essenciais 
para a configuração de união estável, a convivência pública, contínua e duradoura, 
estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

Assim,  como  bem  destacou  o  magistrado  mirim,  não  há 
exagero algum em afirmar que a união estável corresponde a um casamento de 
fato, isto é, a um vínculo social tão sólido que revele a inequívoca vontade do par 
de  estabelecer  um  núcleo  familiar,  reclamando  entre  outras  características,  a 
comunhão de vida.

No  caso  em  exame,  observo  que  a  prova  dos  autos,  que 
limita-se às oitivas da autora e de dos dois promovidos, filhos do casal, evidencia 
que a relação entretida entre a promovente e o “de cujus”, após o divórcio, não foi 
duradoura, nem estável, nem pública e notória.

Alexsandro  Gonçalves  Reis  e  Maria  do  Carmo  Gonçalves 
Reis, réus e filhos do casal, ouvidos em juízo, foram categóricos em afirmar que a 
promovente frequentava a residência do falecido,  constantemente,  para fins de 
ajuda altruísta, porquanto o falecido era portador de deficiência física, e que não 
viviam como marido e mulher (fls. 44 e 45).

Restou inconteste,  de fato, que a recorrente/autora cuidava 
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do  seu  ex-esposo  com  uma  dedicação  singular,  zelando  inclusive  pela  casa. 
Acontece que essa circunstância, por si só, não configura uma união estável com 
fim de constituição familiar.

Como se vê, a prova constante nos autos apenas demonstra 
que autora mantinha para com o falecido uma relação de amparo, podendo ser 
classificada  por  diversas  gêneses,  seja  de  amizade,  solidariedade  ou  caridade. 
Demostra,  inclusive, que a autora, após ter experimentado o fardo de conviver 
com o esposo dependente de álcool e afeito às traições, o que desencadeou o seu 
pedido  de  divórcio  (fls.  43),  passou  por  cima  de  suas  frustrações  e  decidiu 
amparar aquele que um dia a desamparou. 

Esse  enredo  não  é  inusitado,  e  a  autora  não  foi  a  única 
protagonista de uma história que se repete em todas as classes sociais. No entanto, 
conforme os autos, a relação do casal não configurou uma união estável, pois esta 
reclama,  como  condição  de  existência,  estabilidade,  comunhão  de  vidas  e  a 
intenção clara de constituir um núcleo familiar. 

A união estável – como já disse e enfatizo – assemelha-se a 
um casamento de fato, onde há comunhão de vida e de interesses,  reclamando 
durabilidade, estabilidade e um nítido caráter familiar, que é a affectio maritalis, 
elementos subjetivos que claramente inexistiram. 

Vale destacar que a autora não juntou cartas ou bilhetes entre 
o casal. Não há sequer menção pela apelante de que foram adquiridos bens. Não 
há  qualquer  documento  que  vincule  comunhão  de  vida,  tais  como contas  em 
comum, cadastro em lojas ou clubes, etc.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR E, NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz. 
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, o Exmo. Des. José aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura 
Jansen, Procurador de Justiça. 
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Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                       Relatora 
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