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APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.  CONVIVÊNCIA  PÚBLICA,  CONTÍNUA  E
DURADORA.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  DÚVIDAS  NÃO
SANADAS QUE  PERSISTEM DESDE  ANTES DA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  CABAL.  CPC,  ART.  373,  I.
INOBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado,
ou seja,  visa alterar a situação jurídica dos conviventes,  gerando
implicações  jurídicas,  inclusive,  no  regime  patrimonial  do  casal
(art. 1.725 do Código Civil). Necessita, assim, de prova cabal que
convença  o  julgador,  de  forma  indene  de  dúvidas,  acerca  da
situação fática e jurídica alegada”1. 

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 súmula de julgamento de fl. 125.

Relatório

Trata-se de apelação interposta por  Cláudio Ferreira Martins contra
sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reconhecimento  de
união estável promovida por Cláudio Ferreira Martins em desfavor do espólio de Alba
Cardoso da Gama.

1 (TJ-DF - APC: 20090111024886, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 12/04/2016 . Pág.: 151)



Na sentença objurgada, o magistrado  a quo julgou improcedente a
pretensão exordial, considerando a não configuração dos requisitos mínimos, ressaltando
que a parte autora não produziu prova satisfatória a esse respeito, notadamente acerca da
existência de dois filhos e de endereço comum do casal.

Irresignada com a Sentença de primeiro grau, sustentou o recorrente
que viveu em união estável com a falecida, Alba Cardoso da Gama, por mais de 20 (vinte)
anos, somente cessando a relação com a morte da referida senhora.

Acrescenta existir nos autos declaração em que os filhos da falecida
reconhecem a união estável alegada, bem assim que a prova de que residiam juntos no
mesmo endereço se revela de difícil produção, em razão do tempo.

Assegura não ser possível descartar as demais provas acostadas aos
autos, tais como as fotografias do casal,  além da afirmação dos filhos de que sua mãe
convivia consigo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
reconhecer a união estável com a Sra. Alba Cardoso da Gama.

Em sede de  contrarrazões,  os  herdeiros  da  promovida  pediram o
provimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia ora devolvida ao crivo desta Corte reside em verificar
se restou configurada a união estável entre o autor e a falecida Alba Cardoso da Gama.

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que o magistrado a quo
não reconheceu a sociedade de fato entre o casal, por considerar que as provas não foram
suficientes para sua caracterização.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, respalda a
união estável entre homem e mulher, e o artigo 1.723 do Código Civil apresenta algumas
características hábeis a configurá-la.  Assim, entende-se por união estável a convivência
more  uxório,  ou  seja,  como  marido  e  mulher,  como  entidade  familiar  em  inconteste
comunhão de vida. 

O  Código  Civil  Brasileiro,  no  seu  artigo  1.723,  reconhece  como
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, 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. 

Com efeito, do texto legal, observam-se os requisitos configuradores
da união estável, quais sejam: estabilidade, a continuidade, a publicidade e o objetivo de
constituir família.

No caso, analisando detidamente a prova dos autos, especialmente a
testemunhal  e  as  afirmações  dos  herdeiros  da  falecida  (fls.  54/55),  a  princípio,  não
deveriam subsistir maiores dúvidas de que havia uma relação afetiva entre o casal, desde
longa data (aproximadamente 20 anos). 

Em  que  pese  tal  fato,  dois  aspectos  levantados  pelo  magistrado
merecem atenção.  O primeiro,  é  que embora  nada tenha sido dito  na inicial,  as  duas
testemunhas apontam a existência de dois filhos do casal, “Leo” e “Nina” (fls. 75/76). O
exame  dos  documentos  acostados  revelam que  dentre  os  herdeiros  que  integraram  a
demanda nenhum deles é filho do casal (Claudionor Gama Ferreira e Claudenice Gama
Ferreira – fls. 19 e 22), mas apenas da falecida, sem indicação da paternidade. Ademais,
ambos nasceram mais de uma década antes do divórcio do recorrente com sua antiga
esposa, fato este que faz presumir não serem filhos dele.

No cenário posto, permanece séria e concreta a dúvida quanto aos
dois  filhos  citados  pelas  testemunhas,  pendência  esta  que o  recorrente  não cuidou de
esclarecer por ocasião da apelação, silenciando quanto a tão importante fundamento da
sentença que contribuiu para inviabilizar sua pretensão. Tal silêncio, evidentemente, milita
em desfavor da tese sustentada pelo recorrente.

Para além disso, o autor sequer declinou o endereço onde convivia
com a extinta, tampouco fez prova dessa convivência, providência esta que embora alegue
ser  de difícil  produção,  pode ser  facilmente apresentada através de documentos como
faturas de energia elétrica, serviço telefônico, dentre outros.

Registre-se,  por relevante,  que a conclusão pela  união estável  tem
repercussão na esfera hereditária e sucessória, eis que o próprio CC impõe a observância
quanto ao regime de comunhão parcial de bens, salvo disposição escrita em contrário (art.
1.725, CC), daí a necessidade de efetiva e concreta prova do relacionamento nos moldes
preconizados pelo art.  1.723, do CC, sendo insuficientes os depoimentos apontados ou
mesmo  a  declaração  dos  herdeiros  que  se  apresentaram  nos  autos,  quando  não
corroborados por outras provas.

Acerca  da  prova  cabal  e  robusta  para  a  caracterização  da  união
estável, confiram-se os precedentes:



“Ante  a  ausência  de  prova  robusta  e  caracterizadora  da  alegada
união estável, inviável torna-se a procedência da pretensão autoral
deduzida  na  peça  vestibular”.  (TJ-ES  -  AC:  23020001253  ES
023020001253,  Relator:  ALINALDO FARIA DE  SOUZA,  Data  de
Julgamento:  21/09/2004,  SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 20/12/2004)

“A  união  estável  é  entidade  familiar  que  se  configura  com
convivência  pública,  contínua e  duradoura e  estabelecida  com o
objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723, caput,
do Código Civil, devendo haver prova cabal da existência de todos
esses requisitos legais”. (TJ-RS - AC: 70073772915 RS, Relator: Luiz
Felipe  Brasil  Santos,  Data  de  Julgamento:  17/08/2017,  Oitava
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
24/08/2017)

“A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado,
ou seja,  visa alterar a situação jurídica dos conviventes,  gerando
implicações  jurídicas,  inclusive,  no  regime  patrimonial  do  casal
(art. 1.725 do Código Civil). Necessita, assim, de prova cabal que
convença  o  julgador,  de  forma  indene  de  dúvidas,  acerca  da
situação fática e jurídica alegada”. (TJ-DF - APC: 20090111024886,
Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2016, 2ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2016 .
Pág.: 151)

Caberia  ao  autor,  portanto,  trazer  elementos  probatórios  de  fato
constitutivo do direito reclamado (art. 373, I, do CPC), providência esta não materializada,
conforme já exposto.

Ainda,  sobre  a  distribuição  do  ônus  da  prova,  leciona  Humberto
Theodoro Júnior, que: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou interesse  da
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual  exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um
dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova
do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende
a  existência  do  direito  subjetivo  que  pretende  resguardar  através  da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente.”4

4 in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421.



Expostas  estas  considerações,  por  não  vislumbrar  os  elementos
necessários  à  caracterização  da  união  estável,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo
integralmente a sentença atacada. 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, nos termos
do voto do relator.

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

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, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


