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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – Nº 0020202-98.2005.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Maria Cirino da Conceição – Adv.: José Gláucio Souza da Costa

Apelado: Janete Oliveira Lyra – Adv.: Afonso José Vilar dos Santos

EMENTA: DIREITO  DE  FAMÍLIA. AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  SOCIEDADE  DE  FATO. 
RELAÇÃO  JURÍDICA  NÃO  CARACTERIZADA. 
ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO DURANTE 
A  CONVIVÊNCIA  COM  O  DE  CUJUS.  PLEITO 
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO. 
APELAÇÃO.  ARGUMENTOS  INFUNDADOS. 
CONJUNTO  PROBATÓRIO  DESFAVORÁVEL  À 
RECORRENTE.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE 
HAVER  A  AUTORA  CONTRIBUÍDO  PARA  A 
FORMAÇÃO  DO  PATRIMÔNIO.  REQUISITO  DE 
EXISTÊNCIA  PARA  CARACTERIZAÇÃO  DA 
SOCIEDADE DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

−  Para o reconhecimento de sociedade de fato e 
consequente  inclusão  de  alguém na  divisão  dos 
bens em partes iguais, o concubinato por si só não 
leva  ao  direito  de  participar  dos  bens  deixados 
pelo concubino, sendo necessária a conjunção de 
esforços para a formação que se quer partilhar.

–A  inexistência  da  prova  de  patrimônio 
adquirido  pelo  esforço  comum  é 
circunstância  suficiente  para  afastar  a 
configuração de sociedade de fato, porque é 
pressuposto  para  seu  reconhecimento. 8. 
Desse  modo,  a  simples  convivência  sob  a 
roupagem de concubinato não confere direito ao 
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reconhecimento  de  sociedade  de  fato,  que  
somente  emerge diante  da efetiva  comprovação  
de  esforço  mútuo  despendido  pelos  concubinos  
para  a  formação  de  patrimônio  comum.  Isso  
porque  a  existência  de  sociedade  de  fato 
pressupõe, necessariamente, a aquisição de bens  
ao longo do relacionamento, para que se possa ter  
por caracterizado o patrimônio comum...”. (AgRg 
no  REsp  1170799/PB,  Rel.  Ministro  MASSAMI 
UYEDA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
03/08/2010, DJe 06/12/2010).

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 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Cirino 
da Conceição, hostilizando sentença de fls. 162/166, da lavra do MM Juiz 
de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande, que nos 
autos da Ação de Declaratória de Sociedade de Fato, proposta contra 
o  Espólio de Pedro Oliveira da Silva,  inicialmente representado por 
Iracema dos Santos Silva, viúva do “de cujus”.

Na decisão singular, o Magistrado julgou improcedente 
a ação, considerando inicialmente, que apesar da convivência com o “de 
cujus”,  a  apelante  não  comprovou  que  ele  havia  se  separado  de  sua 
esposa,  o  que  impossibilita  o  reconhecimento  da  união  estável. 
Considerou ainda, que não restou demonstrada a existência de patrimônio 
adquirido  pelo  esforço  comum  entre  a  apelante  e  o  extinto, 
descaracterizando assim, a sociedade de fato.

Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas 
e  honorários  advocatícios  no  valor  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais), 
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observando-se o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Irresignada, Maria Cirino da Conceição interpôs recurso 
apelatório de fls. 169/171, alegando que conviveu maritalmente com o 
falecido desde 1972,  perdurando até o falecimento deste,  e que desta 
relação, foram gerados 03 (três) filhos.

Afirma que em ação proposta perante a Justiça Federal, 
objetivando  a  percepção  de  pensão  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro 
Social – INSS, fora reconhecida a relação entre ela e o extinto.

Assevera  que  na  constância  do  relacionamento, 
conforme depoimento de uma das testemunhas,  restou demonstrado o 
seu trabalho no armazém do falecido por  aproximadamente  12 (doze) 
anos) e que na ausência do morto, era a apelante quem tomava conta do 
estabelecimento. E, no depoimento da testemunha Aparecida Alexandre 
dos Santos, esta afirmou que ao conhecer a apelante, esta tinha apenas 
um fusca e com o passar dos anos, conseguiu aumentar o patrimônio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  de  fls.  177/183,  postulando  pela 
manutenção da decisão.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls. 
192/193,  deixando  de  se  pronunciar  sobre  o  mérito  da  ação,  por 
considerar ausente interesse público que justifique a sua atuação.

É o relatório.

V O T O

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  decisão  que 
julgando improcedente a ação, declarou a inexistência da sociedade de 
fato. 
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Compulsando-se os  autos,  verifica-se que a  apelante 
afirmou haver  convivido maritalmente com o Senhor  Pedro Oliveira  da 
Silva por um período de 28 (vinte e oito anos). E, deste relacionamento, 
nasceram três filhos: Lindemberg Oliveira da Silva, Gutemberg Oliveira da 
Silva e Rutemberg Oliveira da Silva.

Verifica-se ainda, que apesar deste relacionamento com 
a apelante, o de cujus era casado com Iracema dos Santos Silva, e com 
ela  teve  07  (sete)  filhos:  Sérgio  Ricardo  Oliveira,  Josemar  Oliveira, 
Rosinaldo Oliveira, Josilene Oliveira, Josicleide Oliveira, Janete Oliveira e 
Haline Oliveira.

Observa-se também,  que apesar  de haver  juntado  a 
relação de bens deixados pelo falecido (fls. 20/22), em momento algum 
dos autos,  houve a apresentação de documentos comprobatórios,  bem 
como a respectiva data de aquisição de cada um deles.

VEJAMOS:

O instituto “Sociedade de Fato”, é algo que se constitui 
entre pessoas, casadas ou não, que de algum modo tenham contribuído — 
financeiramente ou com o seu trabalho — para a constituição de algum 
patrimônio. Isso pode se dar, por exemplo, entre sócios em sociedades 
sem personalidade jurídica (sociedades irregulares; sociedades de fato), 
entre condôminos, entre colegas de trabalho, entre companheiros, entre 
concubinos.

A lição de Orlando Soares assim explica o tema:

“Em sentido  estrito,  como  expressão  jurídica,  o 
termo sociedade tem um conceito próprio: revela-
se na organização constituída por  duas ou mais 
pessoas, por meio de um contrato ou convenção, 
tendo o objetivo de realizar certas e determinadas 
atividades,  conduzidas  ou  empreendidas  em 
benefício  e  interesses  comuns,  podendo  ser  de 
natureza  civil,  comercial,  industrial,  científica, 
religiosa, profissional”.
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Já Rainer Czajkowski, assim elucida o assunto:

“A  expressão  ‘sociedade  de  fato’,  em  si,  tem 
significação muito mais abrangente do que aquela 
união  de  esforços  nas  uniões  concubinárias. 
Genericamente, ‘sociedade de fato’ ou ‘irregular’ é 
aquela não constituída juridicamente mas que, no 
mundo dos fatos, se amolda ao conceito do art. 
1.363 do CCB: ‘Celebram contrato de sociedade as 
pessoas, que mutuamente se obrigam a combinar 
seus  esforços  ou  recursos,  para  lograr  fins 
comuns’.  Assim, em princípio,  sociedade de fato 
não  pressupõe  relacionamento  prolongado  e 
estável; pode existir entre parceiros antes de se 
falar  em entidade  familiar  e  independentemente 
dela. Sem família, a sociedade de fato é questão 
obrigacional”

“Duas  pessoas  quaisquer  podem  constituir 
sociedade  de  fato,  sem ajustarem entre  si  uma 
comunhão de vida estável. Nesta linha, o cônjuge 
adúltero  pode  formar  com  a  amante  uma 
sociedade de fato — independentemente da família 
legítima — uma vez comprovada a contribuição de 
ambos os adúlteros na formação de um patrimônio 
comum. (…)
O  reconhecimento  de  sociedade  de  fato  entre 
parceiros  de  união  estável  foi  importantíssima 
construção  jurisprudencial  para  evitar 
enriquecimento  sem  causa  (juridicamente 
plausível)  oriundo  de  uma  contingência  familiar 
informal. Proliferaram, assim, as chamadas ‘ações 
declaratórias de sociedade de fato cumuladas com 
partilha  de  bens’.  Não  se  cuidava,  porém,  de 
indenização  pela  convivência,  nem  de  forma 
camuflada  de  alimentos.  O  efeito  patrimonial 
fundava-se na idéia contratual da conjugação de 
esforços”.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        5



Processo Nº 0020202-98.2005.815.0011

Maria  Helena  Diniz,  consolidando  doutrina  e 
jurisprudência  a  respeito  da  possibilidade  de  partilha  do  patrimônio 
constituído em sociedade de fato concubinária, reconhece esse direito à 
concubina. Confira-se: 

Embora  a  união  concubinária  não  gere 
consequências  idênticas  às  do  matrimônio,  a 
legislação  extravagante  e  a  jurisprudência  têm 
evoluído  no  sentido  de  possibilitar  que  produza 
alguns  efeitos  jurídicos,  como:  “...Conceder  à 
companheira,  por  ocasião  da  dissolução  da 
concubinagem,  no  patrimônio  conseguido  pelo  
esforço comum, por existir entre os concubinários  
sociedade  de  fato...”. (RT  277:290,  435:101, 
417:168,  405:48,  411:335,  490:109,  505:110, 
526:73, 537:92, 540:216,; RTJ 56:429, 69:466, 
75:936,  75:965,  70:108;  RJTJSP  29:43,  28:79, 
28:134; RJTJRS 76:116).  

Na decisão recorrida, entendeu o juízo “a quo” que a 
apelante não logrou êxito em comprovar que os bens deixados pelo “de 
cujus”, haveriam sido adquiridos durante a convivência em comum que 
este teve com a apelante, muito menos que referidos bens seriam fruto de 
esforços comuns entre ambos. 

Pois  bem,  como  ressaltado  pela  doutrina  e 
jurisprudência,  para  haver  reconhecimento  da  sociedade  de  fato, 
necessário se faz a participação da concubina na formação do patrimônio. 
Nesse sentido, destacamos também, os seguintes julgados:

“...7.  A  inexistência  da  prova  de 
patrimônio adquirido pelo esforço comum 
é circunstância suficiente para afastar a 
configuração  de  sociedade  de  fato,  
porque  é  pressuposto  para  seu 
reconhecimento. 8. Desse modo, a simples  
convivência sob a roupagem de concubinato  
não  confere  direito  ao  reconhecimento  de  
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sociedade  de  fato,  que  somente  emerge 
diante  da  efetiva  comprovação  de  esforço 
mútuo  despendido  pelos  concubinos  para  a  
formação de patrimônio comum. Isso porque  
a existência de sociedade de fato pressupõe,  
necessariamente,  a  aquisição  de  bens  ao 
longo do relacionamento, para que se possa  
ter por caracterizado o patrimônio comum...”. 
(AgRg  no  REsp  1170799/PB,  Rel.  Ministro 
MASSAMI  UYEDA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 03/08/2010, DJe 06/12/2010).

“Em  ação  objetivando  o  reconhecimento  de  
sociedade  de  fato  e  divisão  dos  bens  em 
partes  iguais,  comprovada  a  conjugação  de 
esforços para formação de patrimônio que se 
quer  partilhar,  reconhece-se  a  existência  da 
sociedade e determina-se a partilha.....” (TJRJ 
- ADECOAS Nº 10 - 10.04.90 - PÁG. 152 - 5ª 
Câm.  Civ. - rel. Des. Narciso Pinto).

Ementa:  APELACAO  CÍVEL. 
RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO  DE 
CONCUBINATO IMPURO. PARTILHA DE BENS. 
AUSENCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA  AQUISIÇÃO  DO  PATRIMÔNIO. 
ALIMENTOS.  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  DA 
CONCUBINA  DEMONSTRADA.  INDENIZAÇÃO 
POR  SERVIÇOS  PRESTADOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  Mesmo  na  relação  de 
concubinato  (art.  1727  CC),  faz  jus  à 
alimentos a mulher que, por mais de quarenta 
anos,  foi  sustentada  pelo  homem,  tendo 
abdicado  de  sua  profissão  em  razão  do 
relacionamento.  No  concubinato  ocorrem 
os efeitos patrimoniais de uma sociedade 
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de fato,  sendo imprescindível,  para  que 
haja partilha, a prova do esforço comum 
na  aquisição  do  patrimônio  .  Em  uma 
relação  afetiva  não  há  como  se 
vislumbrar  um  caráter  econômico, 
mensurando-se  monetariamente  os 
cuidados e dedicação que um destina ao 
outro,  equiparando-os  a  serviços 
prestados. Não se trata de serviços, mas 
de  troca  de  afeto,  amor,  dedicação, 
companheirismo. RECURSO  DO  RÉU 
IMPROVIDO. UNÂNIME. RECURSO DA AUTORA 
PARCIALMENTE  PROVIDO,  POR  MAIORIA. 
(Apelação  Cível  Nº  70026301937,  Oitava 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 
16/10/2008) 

“Se  a  concubina  não  demonstra  com 
segurança a época da aquisição dos bens 
sobre  os  quais  incidiria  seu  direito  de 
meação,  não  pode  ter  participação  na 
partilha deles. A concubina deve,  também, 
comprovar  satisfatoriamente  o  efetivo  e 
concreto  esforço  comum  na  aquisição  dos 
bens do casal ou na formação do patrimônio 
encontrado  após  a  morte  do  companheiro.” 
(TJMG -  AC.  do T.  Civ.  -  de 25.02.85 -  AP. 
617/85 - Ponta Porã - rel. Des. Marco Antônio 
Candia).

No presente caso, percebe-se que a apelante limitou-se 
a fazer afirmações, sobre sua participação no aumento do patrimônio do 
extinto, porém, não apresentou nos autos, documentação que viesse a 
ratificá-las. É o que se constata inclusive, com o seu depoimento às fls. 
136:
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“...que durante a união adquiriu junto com o 
falecido vários bens, entre eles um prédio na 
rua Getúlio Vargas, que foi construído durante 
a convivência; um outro prédio construído na 
rua  15  de  Novembro;  que  não  tem  a 
documentação  dos  referidos  imóveis  e 
acredita que a mesma esteja no processo; que 
tem conhecimento de uma ação de Inventário 
dos vens deixados pelo falecido que tramitou 
junto a 4ª Vara de Família da Comarca; que 
reconhece os bens relacionados no documento 
de fls.  20/23 como adquiridos na constância 
da  união  com  o  falecido;  que  não  teve 
nenhum benefício patrimonial fruto da ação de 
Inventário...que o que o falecido também era 
proprietário  de  um  armazém,  onde  vendia 
sacos  para  armazenagem  de  grãos;  que 
trabalhava no armazém com o falecido; que 
ajudou o falecido a crescer na vida...que com 
a morte do Sr. Pedro não mais trabalhou no 
armazém...que  o  falecido  nunca  guardava 
documentos  na  casa  onde  mora  com  a 
declarante;  que  a  declarante  não  sabe 
informar  onde  o  falecido  guardava  os 
documentos do imóvel...”.

Desta  forma,  ainda  que  se  reconheça  a  convivência 
entre  o  extinto  e  a  apelante,  entendo  não  ser  suficiente  para  o 
reconhecimento  da  sociedade  de  fato,  visto  que,  a  demonstração  de 
colaboração  com  o  aumento  no  patrimônio  é  pressuposto  para 
reconhecimento societário.

Diante do que foi dito o STJ afirmou:

“CIVIL  -  CONCUBINATO  -  SOCIEDADE  DE 
FATO.  MATERIA  DE  FATO.  I  -  quanto  à 
formação  do  patrimônio  comum,  em  si,  o 
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concubinato  não  faz  nascer  os 
mencionados efeitos patrimoniais, pois a 
companheira ou concubina para cobra-los 
tem  que  provar  que  dessa  convivencia 
more  uxorio  nasceu  uma  sociedade  de 
fato  e,  assim  surge  a  possibilidade  de 
partilha  de  bens,  desde  que  adquiridos 
como  resultado  de  um  esforço  comum 
dela  e  de  seu  companheiro”.(  Resp. 
3212/MA. Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER. 
T3 - TERCEIRA TURMA)

Sendo assim, analisando o reconhecimento de suposta 
“Sociedade de Fato”  entre  a  Apelante  e  o  Sr.  Pedro  Oliveira  da  Silva, 
necessário  seria  que tivesse havido produção de provas de que houve 
esforço comum entre o casal na construção do patrimônio. E, como dito 
anteriormente,  não  restou  demonstrada  nem  ao  menos,  as  datas  de 
aquisição dos bens e os documentos comprobatórios  de existência dos 
mesmos, ou seja, nenhuma prova foi colacionada aos autos neste sentido, 
vez que, a Autora/Apelante se restringiu a dizer que viveu maritalmente 
com o de cujus no afã de constituir família, o que se mostra insuficiente 
para a configuração da sociedade de fato que unem duas pessoas para o 
“enriquecimento” de ambos.

Nessa  conjectura,  é  de  se  manter  a  sentença  nesse 
ponto  e  não  se  reconhecer  a  existência  de  sociedade de fato,  ante  a 
ausência de provas que incumbem a autora, art. 333, I, do CPC. 

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença atacada em todos os 
seus termos.

É o meu voto.

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 
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dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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