
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0071100-18.2012.815.2001.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Terezinha Rodrigues da Silva.
ADVOGADO: Marileide Moreira Alves da Cunha.
APELADO: Maria de Lourdes Cipriano de Sousa e outros.
ADVOGADO: Maria Isabel Gomes Duarte.

EMENTA:  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO  POST  MORTEM.  REQUISITOS  LEGAIS  NÃO
PREENCHIDOS. ÓBICE LEGAL. PESSOA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  EXISTENTE
ANTES  DO  CASAMENTO  DO  DE  CUJUS.  EXISTÊNCIA  DE  UNIÃO
ESTÁVEL  PARALELA  E  PREEXISTÊNTE  AO  RELACIONAMENTO  DA
AUTORA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DE  UNIÕES
ESTÁVEIS CONCOMITANTES. PRECEDENTE DO STJ.MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não é permitido, no nosso ordenamento jurídico, a coexistência de dois casamentos
ou de uma união estável paralela ao casamento ou de duas uniões estáveis paralelas.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0071100-18.2012.815.2001,  em que  figuram como Apelante  Terezinha
Rodrigues da Silva e como Apelados Maria de Lourdes Cipriano de Sousa e outros.

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

VOTO.

Terezinha  Rodrigues  da  Silva  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca desta Capital, f. 304/311, nos
autos da Ação de Reconhecimento de União Estável por ela ajuizada em face de
Maria de Lurdes Cipriano de Sousa, Genilson Emídio de Souza, Genilda de
Souza,  Geneide de Souza,  Maria Loanda de Souza Ramos,  Maria Cleonilde
Rodrigues  Pereira  de  Sousa,  Maria  das  Graças  Rodrigues  de  Souza  e
Ariosvaldo Rodrigues de Souza, que julgou improcedente o pedido de declaração
de reconhecimento e dissolução de União Estável, ao fundamento de que o falecido,
Jaime Emílio de Sousa, era casado e a legislação pátria proíbe a dupla convivência,
não se admitindo uniões concomitantes.

Em suas razões, f. 320/326, alegou que o de cujus se casou com a Apelada
após o fim da convivência havida entre eles, e que após o casamento ele continuou,
no seu dizer, mantendo pública e notória a relação anterior, inclusive oferecendo-lhe



alimentos voluntários, que foram regularizados junto à PBPREV.

Sustentou que necessita da sentença de reconhecimento de união estável para
regularizar seu direito à pensão previdenciária, e que são incontestáveis as provas de
que  manteve  uma  relação  de  união  estável  com  o  falecido,  mormente  quando
comprovou  que  ele  ajuizou  ação  oferecendo-lhe  alimentos  e  requereu  ao
Comandante da Polícia Militar da Paraíba a realização de consignação em seu favor
no valor de R$ 300,00, que permaneceu em seu contracheque até o óbito.

Afirmou que quando foi conviver com o  de cujus acreditava ser sua única
companheira,  tomando  conhecimento  do  outro  relacionamento  apenas  após  o
nascimento do seu segundo filho.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado procedente o pedido de reconhecimento de união estável com o de cujus.

Os  Promovidos  apresentaram  Contrarrazões,  f.  335/376,  requerendo  o
desprovimento do Recurso, ao argumento de que ficou comprovado que a viúva foi a
única  esposa  do  falecido,  e  que  o  relacionamento  existente  com a  Apelante  se
limitava  a  um concubinato  com visitas  esporádicas  e  clandestino,  haja  vista  que
sempre  apresentou  a  viúva  como  esposa,  com  a  qual  convivia  e  possuía  um
relacionamento de muitos anos.

                                                          
A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 392/394,  sem pronunciamento

sobre o mérito, por entender não haver interesse que justificasse sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Para o reconhecimento de uma relação amorosa como sendo união estável, é
preciso que sejam atendidas as exigências do art. 1.723 do Código Civil, isto é, que a
convivência entre homem e mulher seja “contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família”.

O Código Civil não aponta óbice ao reconhecimento de união estável quando
a pessoa casada estiver efetivamente separada de fato do cônjuge, conforme disposto
no §1º, do art. 1.7231.

A  separação de fato é relevante para a constatação da natureza da relação
paralela, porquanto o nosso ordenamento jurídico não  admite a concomitância de
dois núcleos familiares, quais  sejam, casamento e união estável ou duas uniões
estáveis, haja vista que afrontaria o princípio da monogamia.

 

Portanto, inexistindo a separação de fato da pessoa casada ou que vive em
união estável, a relação extramatrimonial configura-se como mero concubinato.

A Apelante alega que manteve relacionamento com Jaime Emílio de Sousa,
já falecido, pelo período de 1961 até setembro 1994, momento em que se separaram
e ele  ofereceu alimentos  em seu  favor,  tendo sido  tal  alegação  confirmada pelo

1Art. 1.723 - […]

§ 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”.



falecido no momento do ajuizamento da Ação Voluntária de Alimentos, Petição de
f. 161/162.

Entretanto, ainda que o Sr. Jaime fosse solteiro quando se relacionou com
Terezinha Rodrigues da Silva, não se pode ignorar que ele matinha união estável
com  a   Maria  de  Lourdes  Cipriano  de  Sousa  preexistente  ao  matrimônio,  que
somente ocorreu em 20 de dezembro de 1994, conforme Certidão de Casamento de f.
47,  da qual  advieram filhos nascidos  antes  do início do relacionamento amoroso
objeto da lide, conforme as Certidões de Nascimento de f. 39/41.

Os  depoimentos  testemunhais,  f.  276/282,  e  as  provas  documentais
colacionadas aos autos comprovam que o de cujus  mantinha  hígida a união estável
com a  senhora  Maria  de  Lourdes,  ora  Apelada,  durante  todo  o  período  em que
também se relacionou amorosamente com a Apelante.

Em que pese restar comprovado nos autos o relacionamento existente entre
Terezinha Rodrigues e Jaime Emílio de Sousa,  do qual  advieram filhos,  a união
estável havida entre ele e Maria de Lourdes Cipriano, preexistente ao relacionamento
objeto da lide, constitui óbice intransponível ao reconhecimento de  união estável, no
mesmo período, porquanto inviável o reconhecimento de uniões estáveis paralelas,
consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça2.

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 Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

2AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
UNIÕES  ESTÁVEIS  PARALELAS.   IMPOSSIBILIDADE.  RECONHECIMENTO  DE
RELACIONAMENTO EXCLUSIVO DO FALECIDO COM A AUTORA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende ser
inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o
Tribunal estadual consignou a existência de vários relacionamentos concomitantes entre o de cujus e
outras  mulheres,  inclusive  de  casamento.  Infirmar  as  conclusões  do  julgado,  para  reconhecer  a
existência de união estável exclusiva com a autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos,  o  que  encontra  óbice  no  enunciado da  Súmula  7  desta  Corte  Superior.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 609.856/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015)


