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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0045462-51.2010.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE 1 : Maria José de Brito Silva
ADVOGADO : Lucas Rangel Meira e Karla Leal Barbosa
APELANTE 2 : Kenia Barbosa da Cruz
ADVOGADO : Cynthia Maria Maciel Cohen
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara de Família da Capital
JUÍZA : Agamenildes Dias Arruda Vieira Dantas

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PARA
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

-    A morte de uma das partes da relação processual
permite a sua substituição pelos sucessores ou pelo
espólio,  não  havendo,  pois,  que  se  falar  em
ilegitimidade da segunda apelante. 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL  POST  MORTEM. PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  REQUISITOS
PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
QUANTO  A  ALEGADA  FALSIDADE
DOCUMENTAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO.

-    Diante das provas colacionadas aos autos, se
confirma  a
assertiva  de  que  as  partes  mantiveram
relacionamento afetivo com o inafastável objetivo de
constituir  família,  cumpre  manter  a  sentença  que
concluiu pelo reconhecimento da união estável.

-     Ademais,  constata-se que efetivamente não há
como afastar a fé pública do Tabelião Substituto, na
medida  em  que  inexistem  elementos  capazes  de
fundamentar a alegação de falsidade do documento.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL  POST  MORTEM.  PEDIDO  JULGADO
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PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  MAJORAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATICIOS.
PROCEDÊNCIA DO APELO.

– O  arbitramento  dos  honorários  advocatícios
deve ser feito com base na apreciação equitativa do
Juiz,  os  quais  devem resguardar  coerência  com o
trabalho  desenvolvido  considerando-se,  ainda,  a
dignidade do exercício  da advocacia e a realidade
econômica,  não  podendo  se  afigurar  excessivo
tampouco irrisório. 

– Considerando tais critérios, entendo por bem
majorar  os  honorários  advocatícios  arbitrados  na
origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DESPROVER  o  recurso  apelatório  da
Promovida e PROVER o recurso da Promovente,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 550.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações Cíveis  interpostas  por  Maria  José  de

Brito Silva e Kenia Barbosa da Cruz contra a sentença prolatada pela Juíza da

5ª  Vara  de  Família  da  Capital,  que  julgou  procedente  a  Ação  de

Reconhecimento  de  União  Estável proposta  por  Josenilda  Barbosa  Cruz  e

improcedentes os pleitos cautelar e de falsidade documental.

Em suma, a Apelante, suscitou preliminarmente a ilegitimidade

no que se refere a substituição processual requerida pela filha da parte Autora.

No mérito pleiteou a reforma da decisão que reconheceu a união estável entre

a parte Autora e o falecido e a procedência do pleito de falsidade documental.

Por  fim,  requereu,  ainda  a  nulidade  da  sentença  pela  ausência  de  perícia

grafotécnica.

A segunda recorrente,  requer,  tão somente a majoração dos

honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Contrarrazões ofertadas às fls. 520/524 e 525/526.
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.538/539).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Ilegitimidade para Substituição Processual

O artigo 110 do Novo Código de Processo Civil estabelece que

a parte  que vem a falecer  no curso da demanda deve ser  substituída pelo

espólio ou por seus sucessores. 

Eis o dispositivo:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-
se-á  a  sucessão  pelo  seu  espólio  ou  pelos  seus
sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Diante  disso,  com  a  morte  da  parte  autora  é  cabível  a

substituição processual pela sucessora, na medida em que apesar de a morte

extinguir a sociedade conjugal reconhecida pela sentença combatida, tenho que

há outras questões pendentes além do reconhecimento e dissolução da união

estável. 

Ademais, em que se pese a morte da parte autora da demanda,

é assegurada, no mínimo, essa declaração, nos termos do inciso I, do artigo 19

do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
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A Apelante  insurge-se  contra  a  sentença  que  reconheceu  a

união  estável  entre  a  Autora  e  o  falecido  Sr.  Rodrigo  Romero  Rangel,  no

período de 1991 até 26 de outubro de 2009, quando do óbito do varão. 

Com efeito, é reconhecido como entidade familiar, consoante o

art.  1.723  do  Código  Civil,  “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  decorrência  de  tal  conceito,  para  caracterizar  a  união

estável, do ponto de vista legal, podemos enumerar os seguintes elementos

constitutivos, segundo os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa (in Direito

Civil, Direito de Família, Vol. VI, 7ª Ed, p. 39-42: estabilidade e durabilidade,

continuidade  da  relação,  diversidade  de  sexos,  publicidade  e  o  objetivo  de

constituição  de  família.  Sem  prejuízo  de  outros  requisitos  apontados  pela

doutrina como o dever de fidelidade, a unicidade de companheiro entre outros.

No  caso  presente,  assim  como  consignado  no  ato  judicial

atacado,  o  conjunto  probatório  empresta  segurança  suficiente  a  conduzir  à

conclusão acerca da existência da união estável havida entre a Autora e o de

cujus até a data do seu falecimento.

Isto  porque,  da  análise  da prova  testemunhal  produzida  nos

autos  pela  Demandante,  tem-se  os  depoimentos  de  Josicleide  Soares  dos

Santos – empregada doméstica do falecido (fl.386), Sandra Maria de Oliveira –

prima carnal do de cujus (fl.387) e Anilda Maria Fernandes de Lima Carneiro -

(fl.388),  as  quais  confirmam  a  tese  autoral  acerca  da  existência  de  união

estável. 

De outra banda,  verifica-se certa  divergência,  na medida em

que a prova oral produzida pela parte ré é no sentido da inexistência da união

estável havida pelas partes. 
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Entretanto,  confrontando  a  versão  apresentada  pela

Demandada e as testemunhas por ela arroladas, tem-se nos autos o contrato

de reconhecimento de união estável que declarou o início da união no ano de

1991 (fls.28/30), ou seja, posteriormente a data em que ocorreu a separação

judicial da Apelante e o falecido que se deu no ano de 1987 (fl.27).

A  isso,  aliam-se  à  prova  documental  (fls.08/84)  colacionada

pela Autora, chamando atenção em especial  o fato  de ter juntado inúmeros

documentos de titularidade do  de cujus,  assim como, os laudos, prescrições

médicas entre outros documentos em que comprovam que o de cujus era quem

arcava com as despesas de tratamento de saúde da Demandante (fls. 33 e 41),

além de  comprovantes  de  residência  em nome da  parte  autora  no  mesmo

endereço em que residia o de cujus. 

Há, também, fotografias que retratam o casal em viagens e na

comunhão diária no lar (fls.36/40), corroborando a convivência havida entre as

partes.

Ao final,  ressalta-se, ainda, a ausência de manifestação dos

herdeiros  da  Recorrente  advindos  da  união  com  o  de  cujus  durante  toda

tramitação processual, o que pode indicar anuência dos mesmos acerca da

existência da referida união estável, em especial porque conforme fotografias

de fls.37 e 39/40, tem-se a convivência da Autora com Mônica Rangel Fraga e

José Romero de Souza Rangel, filhos do falecido.

Sendo  assim,  apesar  das  testemunhas  serem  conflitantes

quanto  a  existência  da  união  estável  e  das  inúmeras  alegações  da  parte

Recorrente, deve-se considerar o conjunto de provas coligidas que refletem

que as partes mantinham relacionamento afetivo, com convivência contínua,

pública  e  duradoura,  cumpre,  portanto,  manter  o  reconhecimento  da  união

estável e suas necessárias consequências.

Falsidade Documental
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No que se refere ao pleito de reconhecimento de falsidade do

contrato de reconhecimento de união estável colacionado aos autos pela parte

Autora, adianto que não merece prosperar.

Com efeito, embora a Recorrente tenha requerido nos autos a

produção  de  prova  grafotécnica,  tenho  que  não  merece  nenhum  reparo  a

decisão que julgou a demanda sem a realização de tal prova, tendo em vista

ainda que a iniciativa probatória, via de regra, seja das partes, a quem cumpre

o encargo de produzir prova acerca dos fatos que alega, pode o juiz, de ofício,

ordenar provas e também indeferir aquelas requeridas pelas partes quando as

considerar  inúteis  ou  meramente  protelatórias,  desde  que  o  faça  com

imparcialidade e respeitando o princípio do contraditório, o que é o caso dos

autos.

De outra  banda,  constata-se  que efetivamente  não há como

afastar  a  fé  pública  do  Tabelião  Substituto,  na  medida  em  que  inexistem

elementos capazes de fundamentar a alegação de falsidade do documento, em

especial  diante  do  depoimento  prestado  pela  testemunha  do  referido  pacto

Anilda Maria (fl.388) permitindo concluir que efetivamente houve a assinatura

pelo de cujus e que este, de fato, expressou a sua manifestação de vontade na

ocasião.

Do mesmo modo, a assinatura constante no contrato subjudice

é  semelhante  aquela  oposta  pelo  Sr.  Rodrigo  Romero  Rangel  em  seus

documentos de identificação colacionado aos autos às fls.19 e 106 e estando

evidenciada a assinatura no documento impugnado, a decisão prolatada sem a

produção de prova técnica, por imprescindível, não é nula.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença no ponto, eis que,

como visto, não houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo

de primeiro grau pronunciou-se acerca da matéria passível de ser examinada

no  incidente  de  falsidade,  reconhecendo  a  autenticidade  do  documento

impugnado.
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Apelação da Autora

Da  Sentença  que  arbitrou  honorários  advocatícios  em  R$

1.000,00 (hum mil reais) insurge-se a parte Autora. 

No caso em exame, entendo que merece guarida a pretensão

da parte Recorrente, pois a verba honorária deve ser majorada, pelas razões a

seguir alinhadas.

Preambularmente, calha sinalar que corre em apenso a esses

autos, Ação Cautelar de nº 0044560-35.2009.815.2001 e Ação Declaratória de

Falsidade  de  Documento  de  nº  0014428-58.2010.815.2001,  isto  é,  fora  a

demanda  em  apreço  os  causídicos  laboraram  em  outras  duas  demandas

distintas,  o  que  demonstra  que  o  arbitramento  dos  honorários  no  valor

supracitado é desproporcional ao trabalho realizado.

Assim  sendo,  no  intuito  de  adequar  a  remuneração  dos

serviços  prestados  pelos  profissionais  do  direito,  tenho  que  o  valor  dos

honorários advocatícios deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil  reais),

pois melhor resguarda coerência com o trabalho desenvolvido e a realidade

econômica, assim como, está em consonância com o art. 85, § 8º e 2º, do CPC

que estabelecem:

“§ 8º  Nas causas em que for  inestimável  ou irrisório  o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2º.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação,  do   proveito  econômico  obtido  ou,  não
sendo possível  mensurá- lo,sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;I
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”.
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Na hipótese, ressalta-se que se levou em conta, no caso em

concreto, o trabalho desenvolvido pelos advogados, o tempo despendido, bem

como a natureza da causa.

Nesse sentido, o STJ e esta Corte têm se posicionado quanto a

este tema, nos termos dos Acórdãos trazidos à colação a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO
À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
IRRISÓRIO.  MAJORAÇÃO.  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. - "Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  Execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior". (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000966520138150131, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  LEANDRO  DOS  SANTOS  ,  j.  em  13-08-
2015) 

PROCESSUAL CIVIL.  ART.  20,  §  4º  DO CPC.A verba
honorária fixada "consoante apreciação eqüitativa do juiz"
(art. 20, § 4º/CPC), por decorrer de ato discricionário do
magistrado,  deve  traduzir-se  num  valor  que  não  fira  a
chamada lógica do razoável, pois em nome da eqüidade
não  se  pode  baratear  a  sucumbência,  nem  elevá-la  a
patamares  pinaculares.  Recurso  especial  conhecido  e
provido. (REsp 478.806/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA,  QUARTA TURMA,  julgado em 04.08.2005,  DJ
21.11.2005 p. 236).

No  que  concerne  à  fixação  dos  honorários  advocatícios,

mediante apreciação equitativa,  é  oportuno trazer  à baila  a lição do insigne

jurista Cahali1, que a seguir se transcreve:

Não se tratando de se sentença onde haja condenação,
ou verificando-se quaisquer das hipóteses do art. 20, §4º,
do  Código,  o  juiz  fixará  os  honorários  consoante
apreciação equitativa,  atendidos,  ainda a)  grau de zelo
profissional;  b)  o  lugar  da  prestação  do  serviço;  c)  a
natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
Se os honorários advocatícios são fixados em valor certo,
em moeda corrente, é porque o julgador os estimou como

1  CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios, 3ª ed., RT:1997, p.436.
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adequados para a data em que foram arbitrados, quando
encerrado  o  processo  perante  si,  proferiu  sentença
definitiva levando em consideração todos aqueles fatores
verificados no curso da lide; a fixação dos honorários em
quantia  certa,  aqui,  tem em vista o montante  exato da
remuneração  advocatícia,  em  valor  contemporâneo  à
sentença, e, portanto, já atualizado.

Tal montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M,

a contar da presente sessão de julgamento, e acrescido de juros de mora, no

patamar  de  1%  ao  mês,  a  contar  do  trânsito  em  julgado  (EDcl  no  REsp

1119300/RS, DJE de 20.10.2010).

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  DESPROVEJO o Recurso Apelatório da Promovida e PROVEJO O

APELO da Promovente, majorando a verba honorária para R$3.000,00 (três

mil reais)

É o voto.

Presidiu  a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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