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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO 
ESTÁVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 514, II, DO 
CPC.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS 
EM SEDE RECURSAL.  COMPROVAÇÃO DE FATO NÃO SUSCITADO NO 
MOMENTO  OPORTUNO.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE 
CASAMENTO  DURANTE  O  PERÍODO  DA ALEGADA UNIÃO  ESTÁVEL. 
TESE  RECURSAL DE AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO  DE FATO  ENTRE  OS 
CÔNJUGES.  ALEGAÇÃO  EM  DESACORDO  COM  OS  ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS.  CONVIVÊNCIA  PÚBLICA,  CONTÍNUA  E  DURADOURA 
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

“Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os 
documentos destinados a provar-lhe as alegações.” Art. 396, CPC. 

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando 
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos.” Art. 397, CPC. 

Quando  o  Recorrente  ataca  de  forma  direta,  relatando os  fatos  que  entendeu  ter 
ocorrido,  assim  como  o  direito  que  sustenta  possuir,  de  modo  que  permita  o 
Recorrido a contra-atacá-los não há violação ao princípio da dialeticidade.

 
“A separação de fato de pessoas casadas não impede o reconhecimento de união 
estável para fins legais, uma vez comprovada a coabitação ou a convivência  more 
uxorio, sob o mesmo teto. O que a Lei e a Constituição Federal não permitem é o 
concubinato  adulterino,  ou  seja,  concomitante  ao  casamento  civil”  (TJ/MG 
100000020739300001  MG  1.0000.00.207393-0/000(1),  Rel.  Amikar  Campos 
Oliveira, data de julgamento 17/05/2001, publicado em 08/06/2001).

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à 
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0074276-05.2012.815.2001, em que figuram como partes 
Sonia Maria Bargetzi Nóbrega e outros e Laura de Alverga Sitaro Bezerra. 

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em conhecer  da  APELAÇÃO CÍVEL e 
negar-lhe provimento. 



VOTO.

Sonia  Maria  Bargetzi  Nóbrega,  Ana  Kattarina  Bargetzi  Nóbrega  e 
Fernando Bargetzi Nóbrega interpuseram Apelação contra a Sentença, f. 481/482, 
prolatada pelo Juízo da 6.ª Vara de Família da Comarca desta Capital, nos autos da 
Ação de Reconhecimento de União Estável intentada por Laura de Alverga Sitaro 
Bezerra, que julgou procedente o pedido para reconhecer a existência deste tipo de 
relação jurídica entre a Autora, ora Apelada, e Enildo Nóbrega, já falecido, inclusive 
para fins previdenciários. 

Em suas razões recursais, f. 513/538, alegaram que  Enildo Nóbrega não 
estava separado de fato de Sonia Maria Bargetzi Nóbrega, primeira Apelante, com 
quem ficou casado pelo período de trinta e dois anos, até seu falecimento, ocorrido 
em 07/03/2012.

Sustentaram  que  o  Juízo  decidiu  pela  procedência  do  pedido  sem, 
entretanto, analisar as provas por eles apresentadas, que corroboram a tese de que 
nunca  houve  separação  de  fato  entre  eles,  como,  as  fotos  que  retratam alguns 
eventos familiares; a Declaração subscrita pela primeira Apelante designando seu 
esposo, Enildo Nóbrega, como seu beneficiário nos registros funcionais da UFPB, 
por estar, à época, acometida de câncer; as apólices dos seguros dos veículos do 
casal em que consta que Enildo residia com ela e seus filhos (segundo e terceiro 
Apelantes), no ano de 2011; a Declaração do Imposto de Renda em que não consta 
o  nome  da  Autora/Apelada  como  dependente  do  falecido;  os  documentos  que 
comprovam que Enildo pagava as despesas da residência em que habitava com sua 
esposa e filhos; os documentos que demonstram que as despesas do funeral e os 
convites  para  a  missa  de  sétimo  dia  foram  pagas  pela  primeira  Recorrente;  a 
publicação de um livro de família que faz menção ao casamento de Enildo com a 
primeira Apelante; e os comprovantes dos aluguéis da residência da Apelante pagos 
por Enildo.

Alegaram que o falecido,  embora afeito a relacionamentos fugazes com 
outras  mulheres,  nunca  abandonou  a  convivência  marital  formal  e  que  a 
Autora/Apelada era apenas uma de suas muitas efêmeras namoradas. 

Ressaltaram  a  inexistência  de  coabitação  entre  a  Autora/Apelada  e  o 
falecido, porquanto o endereço por ela indicado como sendo a moradia do casal 
(Edifício El Shammah, antigo Edifício Candelária, Rua Sebastião Azevedo Bastos, 
871, Manaíra),  na verdade,  é de propriedade da primeira  Apelante,  Sonia Maria 
Bargetzi  Nóbrega,  e  era  utilizado por ele  para facilitar  os encontros  com outras 
namoradas.

Defenderam que a Apelada tem endereço fixo na Rua Maria Auxiliadora 
Belmond Sobreira, n.º 40, apto. 301, Bessa, demonstrando, por conseguinte, que o 
falecido nunca teve o animus de deixar sua família e que não houve a separação de 
fato. 

Aduziram, por fim, que como não houve a comprovação da separação de 
fato, não há como reconhecer a união estável, nos termos do  art. 1.723, § 1.º, do 
Código Civil.

Requereram o provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada e o 
pedido julgado improcedente.



Nas Contrarrazões,  f  550/565,  a  Autora/Apelada  arguiu  a  preliminar  de 
falta  de  dialeticidade  recursal  e,  no  mérito,  impugnou  a  apresentação  dos 
documentos  trazidos  em  anexo  à  Apelação  e  alegou  que  a  prova  testemunhal 
confirmou a separação de fato entre o falecido e sua esposa e a existência da união 
estável.

Pugnou pela desconsideração dos documentos novos, pelo acolhimento da 
preliminar de ausência de dialeticidade e, subsidiariamente, pelo desprovimento do 
Recurso. 

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  571/575,  opinou  pelo  desprovimento  do 
recurso, ao fundamento de que as provas demonstraram a satisfação dos requisitos 
legais para configuração da união estável. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, f. 546.

As Razões do Apelo enfrentaram especificamente a Sentença, razão pela 
qual rejeito a preliminar de falta de dialeticidade. 

Passo ao mérito. 

A regra prevista no art. 3961, do CPC, de que ao Autor da ação incumbe 
instruir a inicial com os documentos que forem necessários para provar o direito 
alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem 
documentos  novos,  ou seja,  decorrentes de fatos supervenientes ou que somente 
tenham sido conhecidos pelo autor em momento posterior, CPC, art. 3972. 

O STJ3 pacificou o entendimento de que os documentos juntados com a 

1 "Art.  396. Compete à  parte  instruir  a petição inicial  (art.  283),  ou a resposta (art.  297),  com os 
documentos destinados a provar-lhe as alegações.”

2 “Art.  397.  É  lícito  às  partes,  em qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,  quando 
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que 
foram produzidos nos autos.”
 

3 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO 
REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA ALIMENTANDA COM 
A  APELAÇAO  (CPC,  ARTS.  396,  397,  398  E  485,  VII).  DOCUMENTO  NOVO.  NAO 
CARACTERIZAÇAO.  AUSÊNCIA DE  OBSERVÂNCIA DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL. 
AGRAVO DESPROVIDO. 
Os  documentos  apresentados  com  a  apelação  não  se  caracterizam  propriamente  como  novos, 
porquanto a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura 
da  ação  revisional  de  alimentos,  não  lançando  mão  deles  oportunamente.  Além  disso,  esses 
documentos  não  serviram  para  comprovar  fatos  ocorridos  supervenientemente  à  prolação  da  r. 
sentença, dado que a condição de saúde da alimentanda já era por ela conhecida antes mesmo do  
ajuizamento da ação de revisão de alimentos. 
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento  (STJ,  4.ª  Turma,  AgRg  no  AREsp  203210  MS 
2012/0144840-1, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO NÃO 
SUSCITADO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. JUÍZO DE 
CONTROLE E DE REVISÃO.



Apelação não se caracterizam propriamente como novos, quando a Parte já tinha 
pleno  conhecimento  de  sua  existência  no  momento  da  propositura  da  Ação  ou 
apresentação da Contestação. 

No  caso  dos  autos,  os  Recorrentes,  apenas  quando  da  interposição  do 
Apelo, apresentaram cópia dos comprovantes do pagamento do plano de saúde da 
Sr.ª  Sonia  Maria  Bargetzi  Nóbrega,  f.  539/540,  do  original  da  Ata  de  Cartório 
Extrajudicial  registrando  as  declarações  prestadas  por  Lúcia  de  Fátima  Perazzo 
Leal,  de  que  é  do  seu  conhecimento  que  o  Sr.  Enildo  e  a  Sr.ª  Sonia  nunca  se 
separaram, f.  541, e,  de  fotos  do Sr.  Enildo com a referida Lúcia de Fátima, f. 
542/543. 

Tais  documentos  dizem  respeito  a  fatos  anteriores  à  Contestação  e  já 
estavam à disposição da Parte Ré/Apelante naquele momento processual, e foram 
apresentados  somente  após  a  prolação  da  Sentença,  pelo  que,  não  poderão  ser 
considerados para qualquer fim de prova. 

A  união  estável  se  configura  pela  convivência  duradoura,  pública  e 
contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de 
família e desde que não haja impedimento matrimonial.

O STJ consolidou o entendimento de que a existência de casamento válido 
não obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato ou 
judicial entre os casados4. 

A Sentença foi calcada no fundamento de que houve a comprovação da 
convivência pública, duradoura e contínua, entre a Autora, ora Apelada, e o falecido 
Enildo Nóbrega, pelo período de sete anos, que se prolongou até a morte deste, e 
que  houve a  demonstração da  separação de  fato  entre  ele  e  a  Sr.ª  Sonia  Maria 
Bargetzi Nóbrega. 

A tese dos Apelantes é a de que o conjunto probatório demonstrou não 
apenas que quando o Sr. Enildo faleceu ainda estava casado com a Sr.ª Sonia, não 

O recurso de apelação ostenta ampla devolutibilidade, podendo, em certas situações, extrapolar  
os  limites  nos  quais  está  adstrito  e,  assim,  adentrar  na  análise  de  novas  questões  de  fato,  nas 
hipóteses em que ou vieram a ser implementadas, de forma tardia, no curso da lide - e, portanto não 
eram  passíveis  de  resenha  inicial  (art.  462  do  CPC)-,  ou  não  puderam ser  propostas  no  Juízo 
primevo, por motivo de força maior, nos termos do art. 517 do CPC.

Outrossim, trata-se de um juízo de controle e  de revisão,  admitindo-se a  juntada de novos 
documentos desde que seja para comprovar fatos anteriormente alegados, obedecido o contraditório 
e ausente a má fé. Precedentes.

Agravo regimental não provido (STJ, 4ª. Turma, AgRg no AREsp 294057 SP 2013/0031194-6, 
Rel. Min. Luis  Felipe Salomão, data de julgamento 24/09/2013). 

 

4 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, 4ª. Turma, AgRg no AREsp 494.273/RJ, Relª.  
Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/06/2014, DJe 01/07/2014).



havendo prova da separação de fato do casal, como também a de que ele mantinha 
com a Autora/Apelada um “mero e suposto namoro, às escondidas, sem nenhuma 
consideração social de relevo.” (f. 524, parágrafo terceiro). 

Quando há a separação de um casal, em regra, não há impedimento de que 
os envolvidos continuem se ajudando mutuamente.

Portanto, o custeio, pelo falecido, de aluguéis devidos pela Apelante, de 
algumas despesas domésticas e de cirurgia reparadora a que se submeteu,  não é 
suficiente para a caracterização da manutenção plena da convivência marital. 

A prova testemunhal demonstra que desde o ano de 2005 já havia a alegada 
convivência marital entre o Sr. Enildo e a Srª. Sônia, até a data de sua morte, como 
também que ele estava separado de fato da primeira apelante. 

A testemunha Manoel Paulino da Luz afirmou, f. 449:

[…] que tem conhecimento que entre a autora e o falecido Enildo 
Nóbrega teve um relacionamento; que conheceu o casal no ano de 
2005; que naquela época o casal já mantinha um relacionamento; 
que o casal mantinha vida em comum no mesmo apartamento; que 
o  casal  realizada  frequentes  viagens  junto;  que  o  casal  também 
frequentava lugares públicos, tais como bares, restaurantes, eventos 
sociais; que o falecido Enildo chegou a confidenciar ao depoente, 
perto de falecer, que era casado civilmente com a senhora Sonia, 
porém  esclareceu  que  estava  dela  separado  de  fato;  que  todos 
tinham a autora e o falecido como se casado fossem; que o falecido 
Enildo apresentava a autora à sociedade como sua companheira; 
que a relação entre a autora e o falecido durou até data que este 
veio a óbito; que quem acompanhava o falecido no hospital era a 
autora; […].

Aluízio Nicácio Cavalcanti testemunhou, f. 450:

[…]  que  tem  conhecimento  e  sabe  informar  que  a  autora  e  o 
falecido Enildo Nóbrega viviam juntos, compartilhando o mesmo 
apartamento,  não sabendo dizer  o endereço do imóvel;  que essa 
relação entre a autora e o falecido durou do ano de 2005 até a data 
que o convivente varão veio a óbito; [...]”.

Fenelon Medeiros Filho, f. 451, declarou:

[…] que conhece todas as partes envolvidas neste  processo;  que 
tem conhecimento que entre a autora e o falecido Enildo houve um 
relacionamento  amoroso,  que  durou  de  2005  até  a  data  que  o 
extinto veio a óbito; que conheceu o autor durante meio século; que 
a  autora  e  o  falecido  mantinham  uma  vida  em  comum 
compartilhando  a  mesma  casa,  muito  embora  a  autora  tenha 
mantido um apartamento que possuia onde ficaram os filhos; […] 
que todos na sociedade tratavam a autora e o falecido como marido 
e mulher fossem; […] que o casal mantinha vida em comum na 
mesma casa, frequentava lugares públicos, além de eventos sociais 



e de trabalho; […]”.

Apesar  de  o  falecido ter  participado  de  eventos  na  companhia  dos 
Apelantes, ele não hesitou em tornar pública a convivência com a Autora/Apelada. 

Da  prova  documental  extrai-se  que  a  Autora/Apelada  esteve  presente 
durante  consultas  médicas  feitas  pelo  Sr.  Enildo,  f.  311,  nos  dias  09/07/2011, 
20/07/2011,  03/08/2011,  10/08/2011,  26/11/2011  e  09/11/2011,  conforme  a 
Declaração de f. 311.

A Autora/Apelada, de 13/12/2011 a 03/01/2012, por um período de vinte e 
um dias, o acompanhou quando da sua internação em hospital privado, inclusive, 
passando horários longos com ele, conforme a Declaração acostada às f. 377.

No dia do falecimento do Sr. Enildo, quem fez a solicitação de atendimento 
ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi a Autora/Apelada, f. 
394,  fato  corrido  no  dia  07/03/2012,  às  5:30:5h,  na  Rua Sebastião  de  Azevedo 
Bastos,  871,  Manaíra,  por  meio  do  telefone  cujo  número  está  consignado  no 
relatório juntado às f. 395.

Ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o imóvel localizado na Rua 
Sebastião  Azevedo  Bastos,  871,  Manaíra,  fornecido  pela  Autora/Apelada  como 
sendo o da sua moradia com o falecido, não é de propriedade da primeira Apelante, 
Sonia Maria Bargetzi Nóbrega, conforme o Instrumento Particular de Promessa de 
Compra e Venda, f. 258/268, no qual consta aquele como legítimo proprietário. 

As fotografias de f. 28/32, 34 e 301 demonstram a convivência pública do 
casal, Sr. Enildo e Sr.ª Laura, e as fotografias de f. 367/374 retratam o convívio do 
Sr. Enildo com a família da Apelada, confirmando, portanto, os requisitos da união 
estável. 

Posto isso,  conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de ofensa ao 
princípio  da dialeticidade recursal,  afastada a análise  dos  documentos de f. 
539/540  e  544,  por  não  serem  considerados  documentos  novos,  nego-lhe 
provimento, em harmonia com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


