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APELAÇÃO  CÍVEL  – AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO  DE UNIÃO
ESTÁVEL  PÓSTUMA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE
– AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS  REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO
MARITAL  – MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  –
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  O  reconhecimento  da  união  estável  depende  de  prova
plena e convincente de que o relacionamento se assemelha,
em tudo e perante todos, ao casamento.

-  Na linha de precedentes desta Corte, “não havendo nos
autos  documentos  que  comprovem  a  existência  de
convivência  pública,  contínua  e  duradoura,  estabelecida
com  o  objetivo  de  constituir  família,  não  pode  ser
reconhecida  a  união  estável,  conforme  preceitua  o  art.
1.723, CC/02.”1

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 170/178) interposta por Hilton
Hril Martins Maia contra a sentença (fls. 159/162) proferida pelo Juízo da 5ª
1  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00098175720138152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator

DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-08-2015.
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Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável  Póstuma,  ajuizada pelo ora
Apelante em face dos  herdeiros de Maria Hosana da Costa Lima, julgou
improcedente o pedido, por entender que o acervo probatório constante nos
autos demonstrou que a relação mantida entre o Promovente e a falecida era
de  amizade,  condenando  o  Autor  ao  pagamento  de  custas  processuais  e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas  razões  recursais  (fls.  170/189),  o Apelante  pugna  pelo
provimento do recurso, para que seja declarada postumamente a existência de
união estável entre ele e a Sra. Maria Hosana da Costa Lima, alegando, para
tanto,  em apertada  síntese:  a)  a  existência  de  contrato  particular  de  união
estável  entre  as  partes,  firmado  em  07.09.2009,  com  a  união  consolidada
desde  03.09.1999;  b)  o  Apelante  e  sua  companheira  possuíam  o  mesmo
endereço, seguro de vida, compartilhavam e-mails e realizavam transferências
bancárias  recíprocas;  c)  o  fato  de  o  Autor  ter  reconhecido que era  infiel  à
relação e que só apresentava a sua companheira para pessoas próximas não
inviabiliza a pretensão; d) e que a testemunha Eliane França da Conceição (fls.
141), doméstica do Autor e da falecida, confirmou, em seu depoimento, que
ambos possuíam relação marital;

Contrarrazões à fl. 180.

Parecer da 5ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões
da Capital opinando pelo total desprovimento do recurso apelatório, mantendo-
se o inteiro teor da decisão vergastada (fls. 181/185).

Instada a se  pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça  se
manifestou  no  sentido  de  que  o  feito  prossiga  na  forma  de  estilo,  sem
manifestação quanto ao mérito (fls. 193/194).

VOTO

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível
interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil2,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

Cuida-se  de  Ação  Declaratória  de  Reconhecimento  e

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.
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Dissolução  de  União  Estável  Póstuma, em  que  o Autor  afirma  ter  vivido
maritalmente com a falecida por um período superior a 14 (quatorze) anos, até
a data de falecimento desta.

Argumenta que  o relacionamento  iniciou-se em setembro de
1999 e, em 2009, firmaram um contrato particular de união estável, possuindo
o  mesmo  endereço,  conta  bancária  conjunta,  seguro  de  vida  no  qual  o
companheiro tinha como beneficiária a companheira, compartilhavam e-mails e
realizavam  transferências  bancárias  recíprocas.  Alega  ainda  que  o  IBAMA,
entidade na qual trabalhava a Sra. Maria Hosana, reconheceu a existência da
união estável, uma vez que pagou ao Autor o auxílio-funeral, decorrente das
despesas em virtude do falecimento.

Juntou  documentos  (fls.  23/97),  a  fim  de  comprovar  as
alegações acima mencionadas.

O  cerne  da  questão,  portanto, cinge-se  em  verificar  se  a
relação do Sr. Hilton Hril Martins Maia com a Sra. Maria Hosana da Costa Lima
(com,  respectivamente,  33 e  75 anos na  data  do ajuizamento  da presente
ação, esta já falecida), se reveste dos requisitos necessários configuradores do
instituto da união estável.

Vejamos  os arts.  1.723  e  1.724 do  Código  Civil,  que  traz
requisitos ensejadores da união estável:

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. (grifei)

Art.  1.724.  As  relações  pessoais  entre  os  companheiros
obedecerão  aos  deveres  de  lealdade,  respeito  e
assistência,  e de guarda,  sustento e educação dos filhos.
(grifei)

Em  que  pese  os  argumentos  levantados  e  documentos
juntados,  no curso da instrução processual,  o próprio Autor,  assim como  as
testemunhas ouvidas,  não corroboraram a pretensão do Promovente,  tendo
ficado cristalina a divergência entre as informações fornecidas.

Analisando  o  depoimento  pessoal  do  Autor  (fls.  138/139),
restou claro que o relacionamento não possuía os requisitos da “convivência
pública”, “constituição de família” e “lealdade”. Vejamos:

[…]
Que quando conheceu a falecida tinha 18 anos e esta 61
anos; Que começou a coabitar com a falecida no segundo
semestre de 1999; Que só frequentava de lugares públicos
com a falecida, restaurantes a beira mar, na maior parte das
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vezes; Que só apresentava a falecida como companheira
e esposa as pessoas mais próximas; […] Que não tinha o
hábito de frequentar o local de trabalho da falecida e só ia
até  a  porta  porque  achava  que  era  um  pouco
constrangedor, perguntado sobre as razões, disse que
era por conta da diferença de idade; Que nas festividades
de  fim  de  ano  nunca  compareceu  em  companhia  da
falecida,  porque  as  comemorações  eram  restritas  aos
funcionários  e  o  depoente  não  era  convidado;  Que  as
restrições era da própria falecida; […] Que durante o período
da  alegada  convivência  com  a  falecida,  não  manteve  o
dever de fidelidade para com a mesma; Que teve vida
sexual ativa só durante o início da convivência[…] (grifei)

A primeira  testemunha,  Adeilton da Silva, porteiro de um dos
condomínios em que o Autor e a falecida residiram, declarou: 

“[…]  Que  durante  o  período  que  trabalhou  no  Monte
Aconquagua, e que lá residia a falecida, nunca chegou a ver
o  autor  e  a  falecida  com  envolvimento  como  marido  e
mulher, fazendo feira, abraçado, se beijando, o dia a dia de
um  casal;  Que  nunca  viu  o  autor  nem a  falecida  saindo
juntos em carro; Que as vezes que era a falecida só bem
como o autor, também só. [...]” (fl. 140)

A  segunda  testemunha,  Eliane  França  da  Conceição,
doméstica do Autor e da falecida, afirmou: 

[…]
Que o autor e a falecida dormiam no mesmo quarto; Que a
falecida e o autor dormiam na mesma cama; Que o autor e a
falecida,  inclusive  usavam  o  mesmo  banheiro.  […]  Que
nunca presenciou beijo de boca do autor com a falecida; […]
(fl. 141)

Como  demonstrado  acima,  não  há  pacificidade  nos
depoimentos  testemunhais,  o  que,  por  conseguinte,  impossibilita  o
reconhecimento de uma união estável entre o Autor e a falecida. A ausência de
prova robusta de que o relacionamento se revestia das características de uma
entidade familiar fragiliza a pretensão do Promovente e afasta a figura jurídica
da união estável, disciplinada pela norma civil.

Isto porque, para o reconhecimento da união estável, em face
das  exigências  do  art.  1.723  do  Código  Civil,  faz-se  imprescindível  que  a
convivência entre o homem e a mulher seja de “convivência pública, contínua e
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, requisitos
ausentes no caso em questão.

A configuração de uma entidade familiar depende da presença
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de  determinados  fatores  para  sua  caracterização,  os  quais,  analisados
conjuntamente, poderão impor a declaração da união estável, incumbindo ao
Autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos
exatos termos do art. 333, I do CPC-73.

Euclides  de  Oliveira  in  união  estável,  do  concubinato  ao
casamento, 6ª edição, editora Método, pág. 149, 2003, leciona que:

“A situação de convivência em união estável  exige  prova
segura para  que  se  reconheça  sua  existência  e  se
concedam  os  direitos  assegurados  aos  companheiros.”
(grifei)

Portanto, o reconhecimento da união estável, diversamente do
casamento, que se demonstra com a respectiva certidão, depende de prova
contundente de relacionamento público, contínuo, duradouro e com objetivo de
constituição de família, características não demonstradas nos autos e que seria
ônus do Recorrente. 

A prova  constante  dos  autos  denota,  tão  somente,  que  as
partes  tiveram  algum  tipo  de  relacionamento,  não  se  sabendo  ao  certo  a
espécie e a intensidade, aproximando-se mais de uma relação de assistência
mútua. De qualquer sorte, tal relacionamento não guardou os requisitos legais
necessários para a caracterização da união estável, previstos no art. 1º da Lei
9.278/963 e  reeditados  no  art.  1.723  do  Código  Civil4,  como  dito  alhures,
afastando-se, portanto, a presunção de veracidade do contrato particular de
união estável.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO
ESTÁVEL  C/C  PENSÃO  E  MEAÇÃO  DOS  BENS.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS  REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS  À  CONSTATAÇÃO  DA  RELAÇÃO
MARITAL. EXISTÊNCIA  DE  MERO  RELACIONAMENTO
AMOROSO. APLICAÇÃO DO ART. 557,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO.  -  Para  o reconhecimento  da união  estável
são necessárias provas de que a convivência entre os
companheiros seja dotada de objetivo de constituição
de  família,  além  da  continuidade  e  durabilidade  da
relação,  diversidade  de  sexos  e  publicidade.  Não
existindo tais elementos, o desacolhimento dos pleitos
autorais é medida que se impõe. - - APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO  DECLARATÓRIÌ8  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.

3 Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma
mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4 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.

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
5



Apelação Cível nº 0004257-66.2015.815.2001

JULGAMENTO IMPROCEDENTE.  AUSÊNCIA DE PROVA
DOS  REQUISITOS  INDISPENSÁVEIS  AO
RECONHECIMENTO  DA  RELAÇÃO  MARITAL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  O  reconhecimento  da  união  estável  depende  de
prova  plena  e  convincente  de  que  o  relacionamento  se
assemelha,  em  tudo  e  perante  todos,  ao  casamento.  A
existência  de  possível  relacionamento  amoroso  entre  as
partes,  sem  os  requisitos  exigidos  pela  lei,  não  se
caracteriza  como  união  estável.-  TJPB  -  Acórdão  do
processo  nº  20020100216544001  -  Órgão  (Segunda
Câmara  Cível)  -  Relator  Dr.a  Maria  das  Graças  Morais
Guedes,  Juíza  Convocada  -  j.  em  19/06/2012  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00179391520138150011, - Não possui -, Relator DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 24-10-2014) (grifei)

APELAÇÃO CíVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MOR TEM. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS  ACERCA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  QUE
CARACTERIZAM  A  UNIÃO  ESTÁVEL.  AUSÊNCIA  DE
CONVIVÊNCIA  PUBLICA  E  NOTÓRIA.  INTUITO  DE
CONSTITUIR  FAMÍLIA  NÃO  COMPROVADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  -  Para  que se  se configure a  união  estável  é
necessário perquirir se o relacionamento das partes fora
mantido com a intenção clara de constituir um núcleo
familiar,  assemelhando-se a um casamento de fato; e,
ainda, se estavam presentes os requisitos da comunhão
de vida e de interesses, a publicidade, a estabilidade, e,
sobretudo, a affectio maritalis. - Todavia, verificou-se que
as  provas  carreadas  aos  autos  são  insuficientes  para
comprovar os fatos constitutivos do seu direito da autora, a
teor do que prescreve o art. 333, I do Código de Processo
Civil, sendo impossível conceder a providência jurisdicional
pretendida  -  Recurso  desprovido.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00788991520128152001,  2ª  Câmara  cível,  Relator  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 27-05-2014) (grifei)

DIREITO DE FAMÍLIA - Reconhecimento de união estável.
Impossibilidade.  Ausência  de  comprovação  da
publicidade  da  relação,  bem como da  disponibilidade
das  Partes  em  constituir  família. Manutenção  da
sentença.  Desprovimento  do  apelo.  Do  contexto
probatório carreado aos autos, não há como afirmar que
o relacionamento existente entre a apelante e o falecido
preencheu os  requisitos  estampados no art.  1.723  do
CC. -  Restou  controvertida  a  alegação  de  união  estável,
impondo-se o julgar-imito de improcedência do pedido, pois,
nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, o ônus da prova
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incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito .
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020090315165001,  1ª  Câmara cível,  Relator  Dr.  Aluízio
Bezerra Filho - Juiz Convocado , j. em 13-11-2012) (grifei)

Enfim, diante da ausência de outras provas e tendo em vista
que  os  depoimentos das testemunhas apresentaram-se  contraditórias e
insubsistentes, não há como se acolher as razões recursais. 

Com  isso,  entendo  que  não  faz  jus  o Autor/Recorrente  ao
reconhecimento da união estável com a falecida.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09
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