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APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM.  HOMEM  CASADO.  SEPARAÇÃO  DE  FATO  DA
ESPOSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA
A  DECLARAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.  CONVIVÊNCIA
PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA EVIDENCIADA. CLARO
OBJETIVO  DE  CONSTITUIR  FAMÍLIA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  O  reconhecimento  da  união  estável  exige  demonstração  de
convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher,
estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que
inexistam impedimentos à constituição dessa relação.

-  “A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento no sentido de que a existência de casamento válido não
obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de
fato ou judicial entre os casados.” 

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

ACORDA a  4ª  Câmara Cível  do Tribunal  de  Justiça  da Paraíba,  por
unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a
decisão a certidão de julgamento de fl. 183.

Relatório

Trata-se de apelação cível manejada por Joana Darque da Costa Sales e
outro, contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de João Pessoa,



que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação declaratória de união estável
post mortem, movida por Janielle de Andrade Lima, ora recorrida, em face da ora recorrente.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido  para
declarar a existência de união estável entre Janielle de Andrade Lima e César Sales dos Santos,
entre o ano de 2008 até a data da sua morte, qual seja 15/03/2014.

Inconformada,  recorre a promovida,  alegando que “todas as pessoas
que  conheciam  e  conviviam  com  o  falecido  sabiam  que  era  casado  com  a  senhora  Joana
Darque, tinha um filho e sempre manteve uma excelente convivência com sua família”.

Sustenta  que  as  considerações  expendidas  pela  autora  encontram-se
totalmente  divorciadas  da  realidade  dos  fatos,  ou  seja,  o  de  cujos  nunca  se  separou  da
promovida, tampouco se ausentou de sua residência para ir morar com quem quer que seja.

Afirma  que,  no  máximo,  pode  ter  ocorrido  uma  suposta  relação
extraconjugal  entre  a  apelada  e  o  falecido,  fato  este  que  também  não  se  reconhece.  O
concubinato é uma relação impedida a qual não pode ser entendida como entidade familiar,
haja vista entender-se que concubinato é uma relação não eventual entre homem e mulheres
impedidos de casar.

Contrarrazões às fls. 170/174, pugnando pela manutenção da sentença.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do RITJPB c/c
o art. 178 do Novo CPC.

É o relatório. 

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de união estável movida por  Janielle de
Andrade Lima em face de Joana Darque da Costa Sales e outro, com o objetivo de se declarar a
união estável entre a autora e o falecido Sr. César Sales dos Santos.

O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora guerreada
que, conforme relatado, julgou procedente o pleito. É contra essa decisão que se insurgiu a
recorrente.

Primeiramente, é de bom alvitre esclarecer que o César Sales dos Santos
era casado com a promovida, Joana Darque da Costa Sales, desde o dia 12/11/1994 (certidão de
casamento  –  fl.  25).  A promovente  aduz  que  conviveu maritalmente  com  o  mesmo entre
dezembro de 2008 e a data do seu falecimento 15/03/2014, por isso vem requerer judicialmente
a declaração de união estável entre eles.

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.”

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico, claramente, que o
Sr. César Sales dos Santos se separou de fato da sua esposa e passou a conviver maritalmente
com a Sra.  Janielle  de Andrade Lima, uma vez que o conjunto probatório é vasto para se
chegar a esta conclusão.

A separação de fato, como reconhece Yussef Said Cahali, apesar de não
possuir o condão de romper o vínculo matrimonial dos cônjuges, faz com que cessem, ao
menos no mundo fático, os deveres mútuos entre os (ainda) casados, conforme se extrai de sua
lição, que ora transcrevo:

“Com a cessação da coabitação ou da convivência conjugal, ou a partir
dela, abre-se caminho a infrações outras de deveres que resultam do
matrimônio; é a tendência natural dos acontecimentos.
Quando isso tiver acontecido, “perde o matrimônio seu valor como
fundamento  da  família,  a  comunidade  da  vida  dos  cônjuges  resta
insanavelmente  perturbada.  Será  então  uma  célula  enferma  do
organismo social  que  perturba  a  comunidade ou,  ao  menos,  carece
para ela de valor.”1 

Restando feridos  de  morte  os  deveres  de  coabitação  e  de  fidelidade
recíprocas contraídos quando do casamento, surge a possibilidade de que um dos cônjuges
venha  a  estabelecer  nova  relação  amorosa,  que  muitas  vezes  perdura  no  tempo  sem  a
formalização da separação judicial e do posterior divórcio.

1  CAHALI, Yusssef Said. Divórcio e separação. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 21



O próprio legislador, em 2002, já estabeleceu, não sem amplo respaldo
da  jurisprudência  anterior,  que  o  reconhecimento  da  união  estável  cinge-se  à  inexistência
daqueles impedimentos estabelecidos ao casamento no art. 1.521 da nova Lei Substantiva, à
exceção das pessoas casadas que se encontrem separadas de fato (CC/02, art. 1.723, § 1º).

Portanto, os documentos que instruem a inicial, como também a prova
oral coligida, se mostram bastantes e suficientes para atestar a convivência estável, pública,
continuada  e  duradora  e,  muito  mais,  que  a  relação  foi  estabelecida  com  o  objetivo  de
constituir família, assim, é de se ver reconhecida a união estável entre as partes.

No caso, embora a apelante afirme que ainda se encontrava casada com
o falecido,  este já  se  encontrava separado de fato de sua esposa,  conforme se verifica nas
declarações das testemunhas (fls. 121/123), mantendo um convívio duradouro e ostensivo com
a  apelada,  inclusive  com  cartões  de  crédito  em  conjunto,  contrato  de  locação,  no  qual  a
requerente  foi  fiadora  do  de  cujus  e  as  declarações  emanadas  pelo  Hospital  Napoleão
Laureano (fl. 42), que explicitou o seguinte:

“Declaro  para  os  devidos  fins  que  Janielle  de  Andrade  Lima,  RG
1.848.561 SSP/PB, acompanhou no dia 13 e 14/03/2014 o paciente César
Sales dos Santos, CAD 118.611, que se encontra no setor de urgência
neste hospital”

Ademais,  as  testemunhas  afirmaram,  categoricamente,  que  a  autora
convivia maritalmente com o falecido, inclusive tendo uma vida de casal durante os seis anos
de convivência (declarações fls. 121/123), conforme se verifica nas fotos acostadas aos autos
(fls. 47/49).

A Jurisprudência assim entende:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO
ESTÁVEL.  CONFIGURAÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.  SEPARAÇÃO  DE
FATO  ENTRE  CÔNJUGES.  POSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.  SÚMULA  83/STJ.  1.
Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do
contexto  fático-probatório  da  lide,  nos  termos  da  vedação  imposta
pelo  enunciado  nº  7  da  Súmula  do  STJ.  2.  A  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a
existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união
estável, desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (STJ  -  AgRg  no
AREsp 494273 - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – 10/06/2014)

“PREVIDÊNCIA.  PENSÃO.  COMPANHEIRA.  UNIÃO  ESTÁVEL.
ESPOSA.  SEPARAÇÃO  DE  FATO.  PARTILHA.  INOVAÇÃO
INDEVIDA NA LIDE. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Havendo prova de que o segurado, na constância do casamento, se



separou  de  fato  da  esposa,  mas  continuou  a  contribuir  para  seu
sustento,  e  estabeleceu  nova  união,  a  pensão  por  morte  deve  ser
partilhada entre as duas.
2.  A  companheira  tem  direito  à  pensão  previdenciária  pública
estadual desde que comprovada (I) a convivência por mais de cinco
anos com o segurado falecido e (II) a dependência econômica. Art. 9º,
II, e § 5º, da Lei 7.672/82” (TJRS -  REEX 70051804672 – Relator: Maria
Isabel de Azevedo Souza – 29/11/2012)

Portanto, entendo que restou cabalmente demonstrado que o falecido Sr.
César Sales dos Santos se separou de fato da esposa (Sra. Joana Darque da Costa Sales) e
passou a conviver maritalmente com a promovente, preenchendo todos os requisitos previstos
no Código Civil, devendo, portanto, declarar-se a união estável almejada na peça exordial.

Diante do exposto,  nego provimento ao recurso apelatório, mantendo
por completo a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

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

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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