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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000149-46.2016.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Maria do Socorro Patrício
DEFENSORA : Luzia Aparecida Cavalcante da Silva
APELADOS         : Inácia Maria Nóbrega Leal e outros
ADVOGADO : Marcílio Evangelista de Souza.

CIVIL – Apelação Cível - Ação declaratória de
união  estável  -      Ausência  dos  requisitos
legais -  Art. 1.723, §1º do Código Civil – Não
reconhecimento  –  Improcedência  –  Recurso
desprovido.

- O ordenamento jurídico pátrio reconhece a
união  estável  como  entidade  familiar,
configurada na convivência pública, contínua
e duradoura, estabelecida com   o objetivo de
constituição de família (art 1.723, do Código
Civil).
 
 Na  espécie,  não  obstante  o  fato
incontroverso  de  que  a  recorrente  manteve
relação  afetiva  com  o  “de  cujus”  com
características  de  união  estável,  sobretudo
pelo caráter não eventual do relacionamento,
não  há,  nos  autos,  prova  segura  de  que  o
falecido, em vida, teria deixado, por completo,
o lar conjugal.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

MARIA  DO  SOCORRO  PATRÍCIO, sob  os
auspícios da gratuidade judiciária, promoveu ação declaratória de união estável
com pedido  de  dissolução em face  de  INÁCIA MARIA NÓBREGA LEAL  e
OUTROS, herdeiros do espólio de Antônio Alves Leal. 

Na  inicial,  a  parte  autora  sustentou  que
conviveu maritalmente por mais de 18 (dezoito) anos com o promovido, falecido
em 05 de março do ano de 1993. Afirmou, ainda, que tiveram 4 (quatro) filhos e
que não constituíram bens na constância da relação. 

Diante disso, requereu o reconhecimento da
união estável, bem como a sua dissolução em razão da morte do promovido.

Juntou documentos às fls. 03/28.

Devidamente  citada,  a  promovida,  Inácia
Maria Leal, apresentou contestação asseverando que nunca se separou do “de
cujus”, sustentando ainda que o relacionamento havido entre a promovente e o
falecido configurava-se, na realidade, “concubinato adulterino impuro” e que os
filhos nascidos da união foram reconhecidos após a morte de Antônio Alves Leal
(fls. 57/66).

Impugnação  à  contestação  ofertada  com
documentos de fls. 69/74.

Realização de nova audiência de conciliação
e julgamento para oitiva das testemunhas e das partes (fls. 83/90).

Em parecer de fls.  118/119, o representante
do  Ministério  Público  pugnou  pela  mudança  da  nomenclatura  da  ação  para
reconhecimento de sociedade de fato e, consequentemente, pelo deferimento do
pedido nos termos da inicial.

À  fl.  120,  despacho  do  juiz  monocrático
determinando ao “setor competente” a correção do nome da ação, consoante
parecer do órgão ministerial.

Procedida  à  correção,  o  juiz  da  causa
acolheu o pedido, reconhecendo e dissolvendo a sociedade de fato havida entre
Maria do Socorro Patrício e o “de cujus” Antônio Alves Leal  (fls. 121-v/123).

Irresignada, a promovida apelou, requerendo
a  reforma  do  “decisum”,  a  fim  de  que  seja  julgado  improcedente  o
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reconhecimento de sociedade de fato ou de união estável entre a autora e o “de
cujus” (fls. 133/134). 

Contrarrazões às fls. 148/149.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria
de Justiça, fulcrada no seu parecer de fls. 160/165, opinou pelo provimento do
recurso para reformar a decisão vergastada de primeiro grau. 

Despacho desta relatoria convertendo o feito
em diligência e determinando que a apelante colacione ao encarte processual
documento  que  comprove  sua  condição  de  inventariante  do  espólio  do  Sr.
Antônio Alves Leal (fls. 171/172).

Resposta  às  175/176  constando  informação
de que não fora aberto inventário do “de cujus”

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria
de Justiça - alegando inexistir interesse jurídico do Órgão Ministerial - opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre o mérito, à fl. 238.

Às  fls.  185/192,  acórdão  deste  órgão
colegiado julgando prejudicado o apela e reconhecendo “ex officio” a nulidade do
processo por ausência de citação de todos os herdeiros.

Retornando  os  autos  ao  primeiro  grau  e,
sanado  o  vício  da  ausência  de  citação,  os  demais  herdeiros  do  “de  cujus”
apresentaram contestação, às fls. 211/242; 244/271; 274/301.

Às fls. 442/443-v, o magistrado proferiu nova
sentença julgando improcedente o pedido constante na inicial, ao fundamento de
que não restou comprovado nos autos que o falecido estava separado de fato de
sua primeira esposa.

A autora  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.
448/449) aduzindo, em suma, que o conjunto probatório constante no encarte
processual demonstrou a existência da união estável entre a promovente e o “de
cujus”.

Contrarrazões às fls. 452/466.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria
de Justiça - alegando inexistir interesse jurídico do Órgão Ministerial - opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre o mérito, à fl. 476.
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É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

O  cerne  da  questão  gravita  em  torno  do
reconhecimento da união estável entre Maria di Socorro Patrício, ora apelante, e
o falecido Antônio Alves Leal.

Como cediço,  para a configuração da união
estável, consoante preceitua o art. 1.723, do Código Civil, é necessário que a
relação  seja  pública,  contínua,  duradoura  e  estabelecida  com o  objetivo  de
constituição de família.

Depreende-se do mencionado texto legal que
a união estável seria a relação lícita entre duas pessoas, que não se casam por
uma opção particular,  ao tempo em que,  havendo impedimento legal  para o
casamento, a relação é caracterizada como concubinato, consoante prevê o art.
1.727 do mencionado Código, “in verbis”:

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

Nesse passo, vale trazer à luz, a doutrina de
Maria Helena Diniz a respeito do tema:

“União estável,  notória  e  prolongada de um homem com
uma mulher, vivendo ou não sob o mesmo teto, sem vínculo
matrimonial,  desde que tenha condições de ser convertida
em casamento, por não haver impedimento legal para sua
convolação.”1

No caso em disceptação,  afirma a  apelante
ter convivido com o “de cujus” como se casados fossem por 18 (dezoito) anos
sem,  contudo,  se  olvidar  do  ônus  de  provar  o  desimpedimento  legal  dos
conviventes para se remaridar. 

Isto porque, não obstante o fato incontroverso
de que a recorrente manteve contato afetivo com o falecido, tendo da relação,
inclusive, nascido 04 (quatro) filhos,  não há, nos autos, prova segura de que o
“de cujus”, em vida, teria deixado, por completo, o lar conjugal. 

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v.5.p.
316. 
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 A propósito,  quanto  aos  filhos  gerados  da
suposta união havida entre as partes, impende considerar que nenhum deles foi
reconhecido espontaneamente pelo “de cujus” quando em vida, uma vez que às
fls.  11/15  dos  autos,  consta  cópia  da  sentença da  ação de  investigação de
paternidade que a recorrente moveu em face da esposa do falecido, após a sua
morte.

De  outra  banda,  os  depoimentos
testemunhais  colacionados  ao  encarte  processual  atestam  a  fragilidade  das
alegações da apelante acerca da separação de fato do “de cujus”. Veja-se: 

À  fl.  84,  a  Sra.  Eldizia  Ferreira  da  Silva,
afirmou: “que foi vizinha da autora por 15 (quinze) anos; que o falecido frequentava a casa da
autora mas que o mesmo não morava direto na referida residência porque o mesmo tinha família; que
a depoente sabia que o falecido era casado, mas não conhecia a sua família” (destaquei). 

À  fl.  85,  declarou  a  testemunha  Luzia  de
Almeida: “que conhece a autora há bastante tempo (…) que o falecido não registrou os filhos com a
autora;  que  tinha conhecimento  de  que  o  falecido  tinha uma esposa;  que  foi  através  do  próprio
falecido.” (destaquei).

Desse modo, não há que se falar em união
estável  quando  um  dos  companheiros  encontra-se  legalmente  impedido  de
casar, como na hipótese em comento.

Impende ressaltar, ainda, que a matéria já foi
enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº
397.762-8/BA,  Relator  Ministro  Marco  Aurélio,  em  que,  a  despeito  do
reconhecimento da publicidade, estabilidade e continuidade do vínculo mantido
entre o falecido e a pleiteante, do qual originou o nascimento de nove filhos, no
decorrer de trinta e sete anos de duração da relação, não reconheceu como
união  estável  o  relacionamento  então  existente,  mas  mero  concubinato.  A
ementa do acórdão é a seguinte:

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o
Direito  uma  verdadeira  ciência,  impossível  é  confundir
institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a
babel.  UNIÃO ESTÁVEL -  PROTEÇÃO DO ESTADO.  A
proteção  do  Estado  à  união  estável  alcança  apenas  as
situações  legítimas  e  nestas  não  está  incluído  o
concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO - MULHER
-  CONCUBINA  -  DIREITO.  A  titularidade  da  pensão
decorrente  do  falecimento  de  servidor  público  pressupõe
vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-
se  impróprio  o  implemento  de  divisão  a  beneficiar,  em
detrimento da família, a concubina. (RE 397762, Relator(a):
Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em
03/06/2008). Grifei.
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Esse  entendimento  também  vem  sendo
adotado pelo STJ em diversos em diversos precedentes: REsp 1.185.653/PE,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2010; REsp
1.104.316/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,
julgado em 28/04/2009; REsp 1.096.539/RS,  Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 27/03/2012.

Portanto, restou de todo insubsistente a prova
dos autos, à medida que, sendo o varão casado, não se confirmou a convivência
duradoura, pública e com intuito de constituir família, além do que, para merecer
a  proteção  do  Direito  de  Família,  a  união  deve  ser  estável,  haver  respeito,
consideração mútua, assistência moral e material entre os conviventes.

Com efeito, esta espécie de entidade familiar
exige muito mais do que um relacionamento comum entre um homem e uma
mulher, ainda que haja alguma coabitação. Ao reconhecer a união estável como
entidade familiar e conceder a ela a proteção do Estado, a Constituição Federal
pretendeu,  dispondo ao seu respeito no Capítulo da Família,  da Criança,  do
Adolescente e do Idoso, que venha tal união a se transformar em um casamento
– tanto é que dispôs expressamente que a lei deve facilitar a sua conversão em
casamento  –  o  que  se  traduz  no  objetivo  de  constituição  de  família  dos
conviventes, que em nenhum momento sobressaiu nos autos.

Por todas essas razões, e tudo mais que dos
autos constam, conheço do recurso para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo
inteiramente a sentença primeva.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 
31 de maio de 2016.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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