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ORIGEM: 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
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APELADO: Bruno Lucena de Araújo e outros.
ADVOGADO: Valdeni Ataíde da Silva e Sergeano Xavier Batista de Lucena.

EMENTA:  APELAÇÃO.  DECLARATÓRIA  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  POST
MORTEM.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  CONVIVÊNCIA  PÚBLICA,
CONTÍNUA  E  DURADOURA,  BEM  COMO  DO  OBJETIVO  DE
CONSTITUIÇÃO  DE  FAMÍLIA.  REQUISITOS  INSDISPENSÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE  DO  RECONHECIMENTO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

O  reconhecimento  da  união  estável  como  entidade  familiar  exige  que  estejam
provados todos os seus elementos, quais sejam a convivência pública, contínua e
duradoura  entre  duas  pessoas,  estabelecida  com  o  objetivo  de  constituição  de
família, não sendo suficiente a mera alegação da existência de relação amorosa.

VISTO, relatado  e  discutido  o  procedimento  referente  à  Apelação  n.º
0019903-43.2013.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Sandra  Figueiredo
Lima e como Apelado Bruno Lucena de Araújo e outros. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  acompanhando o
Relator, conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

Sandra Figueiredo Lima interpôs  Apelação contra  a Sentença prolatada
pelo  Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Divisão de Bens  por ela ajuizada
em  face  de  Bruno  Lucena  de  Araújo,  Valesca  Lucena  de  Araújo  e  Bruna
Larissa Lucena de Araújo, menor impúbere representada por Maria do Carmo
Lucena de Araújo, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que ela,
Apelante  não comprovara  o  preenchimento  dos  requisitos  legais  e  necessários  à
configuração da união estável, deixando de condená-la ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 85/88, a Apelante alegou que a união estável entre ela e o
de cujus, Benedito Gomes de Araújo, restou devidamente comprovada nos autos, ao
argumento de que ele era divorciado e conviveram por aproximadamente dois anos,
tendo como fato interruptivo da relação o falecimento dele.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
declarada a união estável entre ela e Benedito Gomes de Araújo.

Intimados, f. 92, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme se
infere da Certidão de f. 93.



A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  98/101,  opinando  pelo
desprovimento  do  Recurso,  ao  argumento  de  que  a  relação  estabelecida  entre  a
Apelante  e  o  de  cujus não  preenchia  os  requisitos  do  art.  1.723  do  CC,  não
configurando, portanto, a alegada união estável.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A união estável, como entidade familiar, nos termos do art. 1.723, do Código
Civil1, consiste na convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas e
estabelecida com o objetivo de constituição de família2, não sendo suficiente a mera
relação amorosa, mesmo que pública e contínua.

Cabe àquele que postula seu reconhecimento comprovar, satisfatoriamente, a
presença desses elementos3.

Ilustrativamente:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  UNIÃO  ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO.  DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA.  1.  A  configuração  da

1 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.

2 DIREITO  CIVIL  E  FAMÍLIA.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSIVA. SUJEITOS DA
RELAÇÃO.  AFFECTIO  SOCIETATIS FAMILIAR.  EFEITOS  PESSOAIS  E  PATRIMONIAIS.
ELEMENTO  SUBJETIVO.  CONSTITUIÇÃO  DE  FAMÍLIA.  CREDOR.  INTERESSES
REFLEXOS E INDIRETOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ART.
3º DO CPC. […] 3. A análise dos requisitos ínsitos à união estável deve centrar-se na conjunção de
fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a
posse do estado de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros, sendo dispensável a
formação de patrimônio comum. […] 7. Compete exclusivamente aos titulares da relação que se
pretende ver declarada, a demonstração do animus, ou seja, do elemento subjetivo consubstanciado
no desejo  anímico  de  constituir  família.  […] (STJ,  REsp 1353039/MS,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013).

RECURSO  ESPECIAL  -  NOMEM  IURIS -  DEMANDA  -  PRINCÍPIO  ROMANO  DA  MIHI
FACTUM DADO TIBI JUS -  APLICAÇÃO -  UNIÃO ESTÁVEL - ENTIDADE FAMILIAR -
RECONHECIMENTO  DO  ORDENAMENTO  JURÍDICO  -  REQUISITOS  -  CONVIVÊNCIA
PÚBLICA,  CONTÍNUA  E  DURADOURA  -  OBJETIVO  DE  CONSTITUIR  FAMÍLIA  -
DEVERES - ASSISTÊNCIA, GUARDA, SUSTENTO, EDUCAÇÃO DOS FILHOS, LEALDADE
E RESPEITO - ARTIGO 1.597, DO CÓDIGO CIVIL - PRESUNÇÃO DE CONCEPÇÃO DOS
FILHOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - APLICAÇÃO AO INSTITUTO DA UNIÃO
ESTÁVEL  -  NECESSIDADE  -  ESFERA  DE  PROTEÇÃO  -  PAI  COMPANHEIRO  -
FALECIMENTO - 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE DIAS) APÓS O NASCIMENTO DE
SUA FILHA - PATERNIDADE - DECLARAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. […] III - A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não
dispensa outros requisitos para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar,
quais  sejam:  convivência  duradoura  e  pública,  ou  seja,  com notoriedade  e  continuidade,  apoio
mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de
educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. […] (STJ,
REsp  1194059/SP,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
06/11/2012, DJe 14/11/2012)

3 CIVIL E PROCESSO CIVIL.  RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL  POST MORTEM.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.  […]  É ônus  de  quem pleiteia  a  declaração  da  união
estável  provar  a  existência  de  relacionamento  duradouro,  público,  contínuo,  com o objetivo de
constituir  família.  [...]  (STJ,  REsp  1340479/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/05/2014, DJe 15/08/2014).



união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente declinados,
hoje,  no  art.  1.723  do  CC-02,  que  tem elementos  objetivos  descritos  na  norma:
convivência pública, sua continuidade e razoável duração, e um elemento subjetivo:
o desejo de constituição de família. 2. A congruência de todos os fatores objetivos
descritos na norma, não levam, necessariamente, à conclusão sobre a existência
de união estável, mas tão somente informam a existência de um relacionamento
entre as partes. 3. O desejo de constituir uma família, por seu turno, é essencial
para  a  caracterização  da  união  estável  pois  distingue  um  relacionamento,
dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos,
duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família,
porque assim não quiseram seus atores principais. 4. A demanda declaratória de
união  estável  não  pode  prescindir  de  um  diligente  perscrutar  sobre  o  "querer
constituir família", desejo anímico, que deve ser nutrido por ambos os conviventes, e
a falta dessa conclusão impede o reconhecimento da união estável. Recurso provido
(STJ,  REsp  1263015/RN,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012).

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os elementos da união
estável,  notadamente  a  convivência  pública,  contínua  e  duradoura,  bem como o
objetivo de constituição de família.

A Exordial não está acompanhada de documento ou de qualquer outra prova
indicativa da vida familiar dos supostos companheiros, limitando-se a Apelante a
demonstrar,  por meio de uma fatura de cartão de crédito,  f.  19,   que residia no
mesmo endereço do de cujus, documento que, por si só, não enseja a veracidade de
sua alegação.

O deficiente cenário fático-probatório não autorizam presumir, portanto, que
a Apelante e o falecido viviam em união estável.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


