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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  UNIÃO 
ESTÁVEL.  HOMEM  CASADO  COM  OUTRA  MULHER. 
IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. 
CONCUBINATO IMPURO. DESPROVIMENTO DO APELO.

“A  jurisprudência  do  STJ  prestigia  o  entendimento  de  que  a 
existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos 
pretensos companheiros, embaraça a constituição da união estável, 
inclusive  para  fins  previdenciários.  2.  Afigura-se  inviável,  desse 
modo, reconhecer à recorrida o direito à percepção da pensão por 
morte em concurso com a viúva, haja vista que o de cujus, à época 
do  óbito,  permanecia  casado  com  a  recorrente"  (STJ,  5.ª  Turma, 
REsp. n.º 1.114.490/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 19.11.2009)

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 162

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedente o pedido formulado na ação de reconhecimento de união estável cumulada 
com concessão de pensão por morte ajuizada por Maria do Socorro Lima em desfavor de 



Maria do Socorro Nunes Gonçalves e  INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Na sentença, o magistrado registrou que a ausência de comprovação 
de que o suposto companheiro da autora estivesse separado, ao menos de fato, de sua 
esposa, constitui óbice intransponível  ao reconhecimento da união estável.

Inconformada,  recorre  a  promovente  alegando  que  as  provas 
coligidas  aos  autos  demonstram  que  manteve  convivência  contínua  e  pública  com  o 
falecido por mais de 20 anos, revelando-se a relação estável e com o intuito de constituir 
família, tendo, inclusive, um filho em comum.

Sustenta que a prova testemunhal revela que o extinto sustentava as 
duas  casas,  bem  assim  que  a  primeira  recorrida  teria  reconhecido  que  ele  convivia 
maritalmente com a promovente. Assegura que a relação que manteve com o falecido se 
desenvolveu, na prática, como união estável, e que a dependência econômica, para efeito 
de benefício previdenciário, se presume.

Defende  que  a  companheira  de  boa-fé  concorre  em  grau  de 
igualdade com a viúva, cabendo a todos o recebimento da pensão de forma equitativa. Ao 
final,  requer o  provimento  do recurso  para reformar a  sentença e  julgar  procedente o 
pedido, determinando-se a divisão do pagamento da pensão por morte, em iguais, partes, 
entre si e a primeira recorrida.

Intimada, a primeira apelada não apresentou contrarrazões. O INSS 
pediu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório. 

VOTO

Colhe-se dos autos que a promovente ajuizou a demanda sob exame 
visando à declaração de união estável entre ela e o falecido, Sr. José Gonçalves dos Santos, 
bem  como  a  divisão  da  pensão  por  morte,  hoje  paga  exclusivamente  à  primeira 
promovida, Sra. Maria do Socorro Nunes Gonçalves, viúva do extinto.

Primeiramente, é de bom alvitre esclarecer que o José Gonçalves dos 
Santos era casado com a co-promovida,  Maria do Socorro Nunes Gonçalves, desde o dia 
01/09/1992 (certidão de casamento – fl. 46). A apelante aduz que mantinha união estável 
com o mesmo há mais de 20 (vinte), coroada pelo nascimento de um filho, bem como seria 
o ex concubino que mantinha a casa, o que a fez pleitear o reconhecimento judicial da 
união estável e o pensionamento.



Em  regra,  a  união  estável  firma-se  por  pessoas  que  não  estejam 
impedidas de contrair matrimônio, mesmo porque um de seus objetivos precípuos é a 
constituição de uma entidade familiar, tal como o casamento. Bem por isso, ela não se 
estabelece, em princípio, se um de seus membros for casado.

O Código Civil  brasileiro,  no seu artigo 1.723 e  seguintes,  é  claro 
quando trata dos impedimentos de se declarar a União Estável, in verbis: 

“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.

§  1º  A  união  estável  não  se  constituirá  se  ocorrerem  os 
impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso 
VI  no  caso  de  a  pessoa  casada  se  achar  separada  de  fato  ou 
judicialmente.”

“Art. 1.521. Não podem casar:

VI - as pessoas casadas;”

“Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, 
impedidos de casar, constituem concubinato.”

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que o falecido  era 
casado e, em nenhum momento, se separou de fato ou judicialmente da sua esposa, com 
quem tinha vários filhos,  fato este reconhecido pela própria promovente.

Ora, como bem ressaltou a própria recorrente, o falecido passava a 
semana na sua casa e o final de semana na casa da recorrida. A Sra. Amélia Eleotério da 
Silva, testemunha arrolada pela autora, confirma a convivência do falecido nos dois lares, 
afirmando que às vezes ele passava a semana toda na casa da promovente, mas as vezes 
não, ele voltava para casa da promovida, que fica em outra cidade.

A testemunha Maria Lindinalva da Silva Sales confirma ter ciência de 
que o falecido era casado e que mantinha relacionamento duradouro com a recorrente. 
Confirma, também, que nos fins de semana o extinto ia nos fins de semana para Santo 
André, para a casa da família que tinha lá.



A Sra. Irene Rita Costa também afirma a existência de duas famílias, 
bem assim que o Sr. José Gonçalves dos Santos era casado com Maria do Socorro Nunes 
Gonçalves, recorrida. 

Por  sua  vez,  a  testemunha  Maria  Mery  Barros  Gomes  afirma  a 
convivência  do referido senhor  nos  dois  lares,  mas  com permanência  superior  com a 
esposa, Sra  Maria do Socorro Nunes Gonçalves. Ressaltou, inclusive, que a convivência 
pública do falecido com a esposa era tranquila, sem aparentar brigas ou desavenças.

O cenário posto nos autos,  portanto, é insuficiente para garantir  o 
reconhecimento da união estável, na medida em que restou demonstrado que o falecido 
mantinha dois relacionamentos, mesmo sem ser divorciado ou separado de fato, o que 
configura o concubinato impuro. 

Como bem anota a jurisprudência, “A união estável é entidade familiar 
que  só  se  configura,  se  os  dois  conviventes  não  estiverem impedidos  de  receberem-se  em 
matrimônio. Se qualquer deles for casado, é preciso que ele a esteja separado judicialmente ou 
de fato há dois anos, o que não foi comprovado.” 1

Sobre o tema, o  Desembargador Leandro dos Santos, julgando caso 
semelhante,  ressaltou que  “nos autos resta caracterizado o denominado “concubinato 
impuro”,  ou  também  chamado,  “adulterino”,  assim  porque  a  relação  extraconjugal, 
quando o casamento persiste e o homem se mantém com a esposa e filhos, não constrói 
união estatuída pela Constituição, pois o sistema brasileiro é monogâmico e não admite 
concurso  entre  entidades  familiares.  Ressalta-se  que,  não  se  trata  de  punição  à 
infidelidade,  mas  no  perecimento  do  objeto  de  constituir  família  pelo  desvio  do 
preceito legal, apenas acontecendo o implemento da condição com a separação de fato 
ou  outro  fator  objetivo  de  ruptura  afetiva”.  (TJPB  –  Acórdão  do  Processo  Nº 
00009779020128150191, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator Des Leandro dos Santos , j. 
em 29-03-2016)

No mesmo sentido:

“A união estável não se constituirá quando qualquer das partes for 
casada,  segundo interpretação sistemática  do art.  1.525,  VI  e  art. 
1.723, § 1o, ambos do novo Código Civil. A convivência adulterina 
entre as partes, mesmo que pública e duradoura, não tem por fim 

1  TJPB – Ac 025.2005.007846-5/001 – Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos – 3ª Câmara Cível – 29/07/2008.



precípuo a formação da verdadeira entidade familiar, tratando-se, 
pois,  de  mero  concubinato  impuro,  incapaz  de  gerar  os  efeitos 
jurídicos almejados (Desembargador Joel  Dias Figueira Júnior)”. 
(TJSC -AC 438585 SC 2010.043858-5 – Rel. Luiz Carlos Freyesleben 
– 2ª C. Cível – j. 10/12/2010)

“A  jurisprudência  do  STJ  prestigia  o  entendimento  de  que  a 
existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos 
pretensos companheiros, embaraça a constituição da união estável, 
inclusive  para  fins  previdenciários.  2.  Afigura-se  inviável,  desse 
modo, reconhecer à recorrida o direito à percepção da pensão por 
morte em concurso com a viúva, haja vista que o de cujus, à época 
do  óbito,  permanecia  casado  com  a  recorrente"  (STJ,  5.ª  Turma, 
REsp.  n.º  1.114.490/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  j.  em  19.11.2009). 
(TJPR -  5816262 PR 581626-2 (Acórdão) – Rel. Des. Adalberto Jorge 
Xisto Pereira -  6ª Câmara Cível – j. 19/06/2012)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PREVIDENCIÁRIO. 
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO 
JUDICIAL  DA  EXISTÊNCIA  DE  UNIÃO  CONCUBINÁRIA 
IMPURA.  COMPARTILHAMENTO  DA  PENSÃO  ENTRE  A 
VIÚVA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA. Uma vez reconhecida, por sentença, a existência de 
União Concubinária Impura, não há que se falar em concessão de 
pensão  por  morte  à  concubina,  porquanto  o  Supremo  Tribunal 
Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência 
firmada  na  vertente  de  ser  descabido  o  compartilhamento  de 
pensão  por  morte  entre  a  viúva  e  a  concubina,  uma  vez  que  a 
pensão  previdenciária  somente  é  devida  quando  configurada  a 
relação matrimonial ou a união estável, sendo inadmissível quando 
se  tratar  de  concubinato.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo  Nº  20140935220148150000,  2ª  Seção  Especializada  Cível, 
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 
22-07-2015) 

Logo,  tratando-se  de  concubinato  adulterino  mantido  entre  a 
recorrente  e  o  falecido,  sem  a  imprescindível  demonstração  do  affectio  maritalis, 



impositivo  o  desprovimento  do  recurso  e  a  manutenção  da  sentença,  recusando  a 
pretensão de reconhecimento da união estável e, por consequência, de divisão da pensão 
por morte. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, 
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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