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Acórdão
Apelação Cível nº. 0000809-25.2010.815.0461
Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Apelante: Lindaci Garcia Moreira – Adv.: Petronilo Viana de Melo Junior.
Apelados:  Maria  do  Livramento  da  Silva  Pontes  e  Ronnielly  da  Silva 
Pontes – Adv.: Dayse Evanisia da Costa Paulino.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL. 
RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL. 
RELACIONAMENTO  AMOROSO  PROVIDO  DE 
CARÁTER  MORE  UXORIO.  REQUISITOS 
LEGAIS.  EQUIPARAÇÃO  A  CASAMENTO. 
PRESENÇA  DE  COABITAÇÃO.  AFFECTIO 
MARITALIS.  PUBLICIDADE  DA  RELAÇÃO. 
CASAMENTO  CIVIL  ANTERIOR  DE  UM  DOS 
CONVIVENTES.  SEPARAÇAÕ  DE  FATO. 
ACERVO  PROBATÓRIO.  ROBUSTEZ.  FATOS 
INCONTROVERSOS.  RECONHECIMENTO. 
PROVIMENTO.
− Para o reconhecimento da união estável  é 
mister a convergência de requisitos objetivos 
e  subjetivos  com  o  fim  de  compor  uma 
entidade familiar, na qual há vida em comum, 
provida  de  caráter  more  uxorio,  com  sinais 
induvidosos de vida familiar.
− Nos termos da legislação civil vigente, para 
que seja declarado o reconhecimento de união 
estável  caberá  àquele  que  propuser  a 
respectiva  ação  a  prova  de  que  a  relação 
havida entre o casal é ou foi pública, contínua, 
duradoura e destinada à constituição de um 
núcleo familiar.
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− É  possível  o  reconhecimento  de  união 
estável  se  um  dos  conviventes  mantém 
casamento civil,  sendo necessária prova nos 
autos  da  separação  de  fato,  antecedendo  a 
relação discutida. Ônus da prova que incumbe 
a  que  alega  a  tese  de  fato  trazia  a  juízo, 
conforme o art.  333,  inciso I,  do Código de 
Processo Civil.
− Comprovada  a  publicidade  do 
relacionamento  marital  e  da  comunhão  de 
vida com a autora, e existindo prova cabal da 
separação  de  fato  com  a  ex-esposa,  a 
procedência da ação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em dar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Lindaci 
Garcia  Moreira  (fls.  112/118) hostilizando  a  sentença  de  fls.  97/99, 
proveniente  da  Comarca  de  Solânea,  proferida  nos  autos  da  Ação 
Declaratória  de  Reconhecimento  de  União  Estável  Pós-Morte que  teria 
existido entre a apelante e o Sr. Roque Dias de Pontes, sendo a demanda 
ajuizada contra Maria do Livramento da Silva Pontes e Ronnielly da 
Silva Pontes.

O Magistrado  singular  julgou  improcedente  o  pedido 
inicial,  sob o argumento de que seria  impossível  o  reconhecimento de 
união estável,  por haver provas de que  de cujos era casado e não se 
encontrava separado de fato.

Insatisfeita,  a  recorrente  apelou,  sustentando,  em 
síntese, que há provas nos autos quanto à separação de fato do de cujos, 
sendo  possível  o  reconhecimento  da  união  estável,  pois  conviveu  por 
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vários anos com o de cujos antes do seu falecimento, de forma pública e 
notória, com clara intenção de constituir família.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao apelo (fls. 
124/129), pugnando pelo desprovimentodo apelo.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
apresentou parecer sem manifestação (fls. 137/139).

É o relatório. 

V O T O

A  questão  independe  de  maiores  delongas  para  ser 
dirimida, objeto da controvérsia diz respeito ao fato de o de cujus não se 
ter divorciado de sua (ex-esposa Maria do Livramento da Silva Pontes) 
durante o período da convivência marital com a apelante/autora.

Na inicial, a promovente sustenta que conviveu, como 
se  casada  fosse,  com  o  Sr.  Roque  Dias  de  Pontes,  pelo  período  de 
aproximadamente 05 anos, até o dia 10 de junho de 2010, data da morte 
do seu companheiro.

Desde já, importante ressaltar que os requisitos legais 
para o reconhecimento de união estável são aqueles elencados no texto 
do art. 1.723, caput, do Código Civil, com a ressalva do §1º, 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 (negritei).
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Com efeito, o quadro probatório demonstrou, de forma 
satisfatória,  a existência da união estável  entre a demandante e o Sr. 
Roque Dias  de Pontes,  como afirma a apelante.  Isso porque há prova 
suficiente de que o de cujus estava separado de fato da esposa, Maria do 
Livramento  da  Silva  Pontes,  com quem foi  casado,  deixando  um filho 
maior, conforme a certidão acostada à fl. 11.

Nos termos da legislação civil  vigente, para que seja 
declarado o reconhecimento de união estável caberá àquele que propuser 
a respectiva ação a prova de que a relação havida entre o casal é ou foi 
pública,  contínua,  duradoura  e  destinada  à  constituição  de  um núcleo 
familiar.

Segundo se depreende do art. 1.566 do Código Civil, a 
affectio maritalis se trata de princípio norteador do casamento civil, que 
engloba  os  conceitos  de  fidelidade  recíproca,  vida  em comum,  mútua 
assistência (moral, material ou de qualquer ordem), além do sustento e 
guarda de eventual prole.

Além  disso,  o  conceito  de  vida  em  comum  não  é 
sinônimo de convivência do casal sob o mesmo teto, hodiernamente, e, 
portanto,  a divisão de um domicílio  conjugal  não se trata de requisito 
absoluto para a identificação da existência ou não de união estável.

Contudo  há  de  ser  considerada  a  complexidade  da 
estrutura atual da vida em sociedade que, muitas vezes, pode exigir o 
afastamento físico dos entes familiares entre si, em razão da necessidade 
de trabalho, por exemplo, sem descaracterizar um núcleo familiar. E esse 
conceito, essa ideia, obviamente, estende-se às uniões estáveis.

Em  se  tratando  de  união  estável,  de  uma  relação 
havida entre um casal, esses requisitos devem estar evidenciados, além 
de forma cumulativa, igualmente de forma paralela, ou seja, na conduta 
de ambas as partes.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                      4



Processo nº. 0000809-25.2010.815.0461

A lei exige que a união seja estabelecida com o objetivo 
de ta constituição de família, que se traduz, de acordo com a doutrina, 
"em uma comunhão de vida e interesses"1.

Ora, para fins de união estável deve ser observada a 
efetiva  definição  do  casal  pela  comunhão  de  vida  como  se  casados 
fossem. Não se admite uma união estável paralela a um casamento.

A apelante e o Sr. Roque Dias de Pontes mantiveram 
um relacionamento afetivo,  que perdurou  por  vários  anos.  Ademais,  a 
prova dos autos aponta, com segurança, que o de cujos estava separado 
de fato da apelada Maria do Livramento da Silva Pontes.

A  não-dissolução  de  casamento  civil  mantido 
anteriormente por um dos conviventes não é, segundo o entendimento 
jurisprudencial  já  sedimentado  nesta  Corte  de  Justiça,  impedimento 
formal  para  o  reconhecimento  de  união  estável,  bastando  que  haja 
separação de fato, como restou evidenciada.

Para  isso,  é  necessária  prova  contundente  dessa 
separação de fato, relativamente ao casamento, mantido formalmente por 
um dos convivente. Do contrário, havendo dúvida acerca da manutenção 
do  vínculo  matrimonial,  a  relação  extraconjugal  alegada  como  estável 
poderá,  no  máximo,  ser  reconhecida  como  relação  concubinária 
adulterina.

No caso concreto, a prova dos autos permite concluir 
que  a  relação  havida  entre  as  partes  assumiu  as  características 
indispensáveis palra o reconhecimento de uma união estável, porquanto 
foi demonstrado que o de cujus não mais convivia com a esposa durante 
os 05 (cinco) anos em que se relacionou com a apelante/demandante.

Confirmando esse entendimento, não constitui demasia 
destacar partes das declarações da Sra. Maria do Livramento Pontes, ex-
esposa do falecido, a qual assim declarou:

1 VENOSA,Silvio apud DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro: Direito de Fam/7ia, Ed. Saraiva, 2004, p. 
343.
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“(...) que por ocasião do falecimento de Roque 
Dias de Pontes a declarante estava separada 
do mesmo mas não era separação judici9al;  
que  fazia  cinco  anos  que  seu  marido  tinha  
saído de casa para morar com outra mulher  
que  não  era  dona  Lindaci;  que  com  Dona 
Lindaci o Sr. Roque passou a conviver depois  
que  deixou  a  outra  mulher  (…);  que  a  
declarante tinha dado entrada numa ação de 
divórcio (…); que antes de o corpo de Roque  
ser  velado  em  Sertãozinho  foi  velado  em 
Solânea/PB;  que  o  corpo  foi  velado  em 
Solânea na casa da promovente Lindaci (...)

As testemunhas inquiridas em juízo também amparam 
a  pretensão  da  apelante,  uma  vez  que  referem  a  existência  de  uma 
entidade familiar,  na  forma de união  estável  entre  a  demandante  e  o 
falecido,  configurada  na  convivência  pública,  contínua  e  duradoura, 
estabelecida com o objetivo de constituição de família, concorrendo ainda 
mais para a procedência do pedido.

A  testemunha  José  Soares  também  foi  incisiva  ao 
afirmar o seguinte:

“(...) que o Sr. Roque era vizinho do depoente  
e  morava  com  dona  Lindaci;  que  o  Roque 
morava  com  dona  Lindaci  como  se  casado  
fosse  como  marido  e  mulher  (…);  que 
comparecer ao velório do Sr. Roque na casa 
de Dona Lindaci; que Roque tinha vida social  
dom  dona  Lindaci  nesta  cidade,  ou  seja,  
participavam de festas (...)”.

Por sua vez, a testemunha Valguer Rocha Lira ratificou 
os termos da inicial, declarando (fl. 82): 
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“(...) que o Sr. Roque era vizinho do depoente  
e  morava  com  dona  Lindaci;  que  o  Roque 
morava  com  dona  Lindaci  como  se  casado  
fosse  como  marido  e  mulher  há  mais  ou  
menos  três  anos  (...)/  que  o  Sr.  Roque  
afirmava para o depoente que era separado; 
que o velório de seu Roque ocorreu na casa 
de Dona Lindaci e depois foi para Sertãozinho;  
que Roque tinha vida social com dona Lindaci  
nesta cidade, ou seja, participavam de festas  
(...)”.

Na verdade,  o  que se observa é que a apelante,  ao 
ingressar com a ação declaratória em exame, cumpriu a regra do artigo 
333,  inciso  l,  do  ICPC,  ou  seja,  provou  os  fatos  constitutivos  do  seu 
direito, não existindo nos autos provas contrárias capazes de demonstrar 
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito, na forma 
do inciso II do mesmo dispositivo legal.

O instituto da união estável é definido na doutrina como 
"o  relacionamento  prolongado,  notório,  exclusivo,  contínuo,  entre  um 
homem e uma mulher, com possibilidade legal de ser transformado em 
casamento. Equivale ao antigo concubinato puro”.2

Assim,  para  o  seu  reconhecimento,  mister  é  a 
convergência  de  requisitos  objetivos  e  subjetivos  com  o  fim  de 
composição de uma entidade familiar, na qual há vida em comum, provida 
de caráter more uxorio, com sinais induvidosos de vida familiar.

A união estável,  conforme dito  alhures,  tem que ser 
duradoura, pública e notória, com o intuito de constituição de família. É 
justamente o caso dos autos, diante das declarações da ex-esposa do de 
cujus, a Sra. Maria do Livramento da Silva Pontes, quando afirmou que já 
se encontrava separada de fato do seu esposo, há vários anos, somando-
se a vontade de constituição de família, com moradia sob o mesmo teto, 

2 In Manual de Direito Civil, Antônio Elias de Queiroga, p. 197.
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tudo isso aliado à prova testemunhal carreada aos autos.

Dessa  maneira,  restou  devidamente  comprovada  no 
processo a existência de uma entidade familiar estabelecida através de 
união  estável  e  configurada  pela  convivência  pública,  contínua  e 
duradoura, nos exatos termos do art. 1.723,  §1º, do Código Civil.

Sobre o tema, importante colacionar o seguinte julgado 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO DE FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL.  PROVA  FAVORÁVEL  À  AUTORA. 
PROCEDÊNCIA  CONFIRMADA.  RECURSO 
DESPROVIDO.-  Se  as  provas  demonstram  a 
existência  de  uma  convivência  pública, 
contínua e duradoura, sob o mesmo teto, com 
mútua assistência, como se marido e mulher 
fossem,  deve  ser  reconhecida,  tal  tomo 
sentenciado, a união estável entre a apelada e 
o Sr. Geraldo Willer de Miranda, já falecido. - 
O termo "duradouro" significa o "estável", na 
expressão legal, não se cogitando de lapso de 
5, 4 ou 6 anos, vez que nem a Constituição, 
nem  a  Lei  de  regência  (Lei  n.  9.278,  de 
10.05.1996) estabeleceu tempo determinado3. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIÃO  ESTÁVEL. 
RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO. 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS 
PREVISTOS  NO  ART:  1.723  DO  CC. 
COMPROVAÇÃO  DA  MORTE  DO  VARÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE  JULGOU 
PROCEDENTE  O  PEDIDO. 
RECURSOIMPROVIDO.  -  Como  se  sabe,  a 
proteção  às  entidades  familiares  é  uma das 

3 TIMG - Apelação Cível n. 1.0183.04.067406-5/001, Relato~: Des. Nepomuceno Silva, Julgamento: 
06/04/2006.
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tônicas  predominantes  na  CF,  sejam  as 
constituídas por pais e filhos, assim como as 
monoparentais  ou,  como  neste  caso,  as 
estabelecidas tão-somente pelo casal, dentre 
outras. - É de ser reconhecida a união estável 
se das provas carreadas emerge incontroverso 
que a união mantida entre a requerente e o de 
cujus  era  pública,  contínua,  duradoura  e 
estabelecida com o objetivo de constituição de 
família (CC 1.723)4.

Como se vê, ocorreu a ruptura do vínculo matrimonial 
entre o falecido e sua ex-esposa, Maria do Livramento da Silva Pontes, 
conforme ela própria asseverou em suas declarações em juízo.

Assim,  o  casamento  civil  do  falecido  não  oferta 
empecilho ao pretendido reconhecimento da união estável, máxime pela 
existência  de  prova  cabal  de  companheirismo  entre  a  demandante  e 
Roque Dias de Pontes.

Ademais,  as  provas  juntadas  aos  autos,  demonstram 
que a apelante conviveu com o  de cujus até o momento de sua morte, 
estando ele  separado  de fato  do  cônjuge,  restando caracterizada  uma 
verdadeira união estável.

Destarte,  DOU PROVIMENTO à  APELAÇÃO, para 
reformar a sentença, reconhecer e declarar a união estável e seus reflexos 
existentes  entre  Lindaci  Garcia  Moreira  e  Roque  Dias  de  Pontes, 
invertendo o ônus da sucumbência, condenando os apelados/demandados 
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 
fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

4 TIMG - Apelação Cível n. 1.0223.04.145574-0/001, Relator: Des. Wander Marotta, Julgamento: 23 de 
outubro de 2007.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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