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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Eudélia Simões Vilar – Adv. José Carlos Nunes da Silva.

Apelada: Lídia Vilar de Araújo – Adv. Joseilson Luis Alves.

EMENTA:  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE 
SOCIEDADE DE FATO. INEXISTÊNCIA DE  PROVAS 
DE  CONSTRUÇÃO  DE  PATRIMÔNIO  EM  COMUM. 
ANÁLISE QUANTO A POSSÍVEL CONSTITUIÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL.   PRESENÇA DE IMPEDIMENTO. 
RELAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  PREEXISTENTE. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.   APELAÇÃO 
CÍVEL. PRELIMINAR:  NULIDADE DA SENTENÇA 
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E 
PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ. 
INOCORRÊNCIA.  MAGISTRADO,  EM 
SUBSTITUIÇÃO.  POSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO 
CARACTERIZADA.  CPC,  ART.  132.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DE 
CONJUNÇÃO DE PATRIMÔNIO EM COMUM COM O 
DE  CUJUS.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO  DE  SOCIEDADE  DE  FATO. 
ANÁLISE  QUANTO  A  CONFIGURAÇÃO  DE  UNIÃO 
ESTÁVEL. PRESENÇA DE CONCUBINATO IMPURO. 
RELAÇÃO  CONCORRENTE  COM   UNIÃO  ESTÁVEL 
PREEXISTENTE. EMBARAÇO À CONSTITUIÇÃO DA 
UNIÃO  ESTÁVEL.  IMPEDIMENTO  CONSTATADO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO 
DO APELO.
-  A análise  dos  requisitos  para  configuração  da  
união  estável  deve  centrar-se  na  conjunção  de  
fatores  presente  em  cada  hipótese,  como  a 
affectio  societatis  familiar,  a  participação  de 
esforços,  a  posse  do  estado  de  casado,  a 
continuidade da união, e também a fidelidade.
Uma  sociedade  que  apresenta  como  elemento  
estrutural a monogamia não pode atenuar o dever  
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de fidelidade - que integra o conceito de lealdade  
e respeito mútuo - para o fim de inserir no âmbito  
do Direito de Família relações afetivas paralelas e,  
por consequência,  desleais,  sem descurar que o  
núcleo familiar contemporâneo tem como escopo  
a busca da realização de seus integrantes,  vale  
dizer, a busca da felicidade.
Ao  analisar  as  lides  que apresentam paralelismo 
afetivo,  deve  o  juiz,  atento  às  peculiaridades 
multifacetadas apresentadas em cada caso, decidir  
com  base  na  dignidade  da  pessoa  humana,  na  
solidariedade,  na  afetividade,  na  busca  da  
felicidade, na liberdade, na igualdade, bem assim,  
com  redobrada  atenção  ao  primado  da 
monogamia, com os pés fincados no princípio da  
eticidade.
(REsp  1348458/MG,  Rel.  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
08/05/2014, DJe 25/06/2014). 

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 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao 
apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Eudélia 
Simões Vilar hostilizando sentença do Juízo de Direito da Comarca de 
Taperoá, proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento 
de Sociedade de Fato, ajuizada pela Apelante contra o de cujus Antônio 
Melquíades  Vilar  e  José  Macilon  Alves  Melquíades,  tendo  como  parte 
interessada a Apelada, Lídia Vilar de Araújo.

O  magistrado  singular,  fls.128/145,  julgou 
improcedente o pedido inicial, entendendo que não havia a configuração 
de União Estável em virtude de existir prévio relacionamento entre a parte 
interessada, Lídia Vilar de Araújo e o falecido, Antônio Melquíades Vilar. 
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Assim como,  analisando também o  pedido  relativo  a 
reconhecimento de Sociedade de Fato, não vislumbrou plausibilidade nas 
provas apresentadas pela Autora/Apelante, que justificassem o aporte de 
capital ou trabalho que contribuísse com a construção de patrimônio em 
comum às partes, julgando improcedente tanto o pedido relativo a União 
Estável como a configuração de Sociedade de Fato. 

Inconformada,  a  Apelante  em  suas  razões  recursais 
(fls.  147/157),  argui  preliminar  de  nulidade  da  sentença  por  suposta 
ofensa ao princípio do juiz natural, no mérito, em síntese, defende que foi 
companheira do réu nos últimos 15 anos que antecederam a morte deste, 
que existem provas de que, há mais de 10 (dez) anos o réu vivia com a 
mesma em uma casa na cidade e não mais na Fazenda “Santa Maria” com 
a interessada, Lídia Vilar de Araújo.

Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar para 
que seja anulada a sentença e retornem os autos à instância de primeiro 
grau  para  que  seja  julgado  pela  juíza  que  participou  da  audiência  de 
instrução e julgamento, no mérito, seja dado provimento ao recurso para 
modificar a sentença.  

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento 
do recurso, conforme fls. 150/168. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu parecer fls. 173/181, opinando pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O

I - Preliminar de Nulidade da Sentença Por Ofensa ao Princípio do 
Juiz Natural

Assevera a Apelante que a sentença deve ser anulada, 
haja vista que o juiz que sentenciou a causa foi um juiz substituto que não 
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presidiu a audiência de instrução e julgamento, assim haveria ofensa ao 
princípio do juiz natural e a identidade físcia do juiz. 

Tal  tese  não  tem  como  prosperar,  haja  vista  que 
conforme preceitua o CPC, em seu artigo 132, tal assertiva não constitui 
obrigação inafastável, veja-se:

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir 
a  audiência  julgará  a  lide,  salvo  se  estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer 
motivo, promovido ou aposentado, casos em 
que  passará  os  autos  ao  seu  sucessor. 
(Redação dada pela Lei nº 8.637, de 31.3.1993) 

Assim, resta claro que o legislador não criou tal norma 
como função precípua e obrigatória,  e  sim,  preferencial,  todavia,  nada 
obsta que se o juiz titular estiver afastado que a causa seja julgada pelo 
substituto,  em  atenção  a  duração  razoável  do  processo  e  celeridade 
processual. 

Não seria razoável que essa preferência fosse entendida 
como exigência obrigatória, pois só causaria maior morosidade à justiça. 

Dessa forma, o princípio da identidade física do juiz não 
se  mostra  absoluto  e  foi  ainda  mais  mitigado  com  a  edição  da  Lei 
8.637/93, que deu nova redação ao artigo 132 do CPC, devendo conviver 
harmonicamente  com  os  princípios  da  concentração,  celeridade  e 
economia processual.

É importante destacar que na expressão "afastamento 
por qualquer motivo", engloba-se também as férias do julgador, já que 
seu gozo é uma das modalidades de afastamento. Por falar em férias, o 
STJ  entendeu  que,  caso  o  magistrado  que  presidiu  a  instrução  esteja 
gozando férias, não há vedação para que seu substituto sentencie. Nesse 
sentido a jurisprudência do STJ já se pronunciou:
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CIVIL E PROCESSUAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  –  INOCORRÊNCIA  –  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – 
AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO PRESIDIDA POR 
JUIZ  TITULAR  –  INGRESSO  EM  FÉRIAS  – 
SENTENÇA  PROFERIDA  POR  OUTRO 
MAGISTRADO,  EM  SUBSTITUIÇÃO  – 
POSSIBILIDADE –  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ  NÃO 
CARACTERIZADA – CPC,  ART.  132 –  DANOS 
ESTÉTICOS  E  MORAIS  –  MATÉRIA  DE  FATO  – 
REEXAME –  IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº  7-
STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE 
ABUSO – I- Não há violação ao artigo 535 do CPC 
quando  o  acórdão  recorrido  dirime  de  forma 
expressa,  congruente  e  motivada,  as  questões 
suscitadas  nas  razões  recursais.  II-  Entre  as 
exceções  à  aplicação  do  princípio  da  identidade 
física  do  juiz,  previstas  no  artigo  132  do  CPC,  
insere-se  o  afastamento  por  motivo  de  férias,  
período em que é possível  ao substituto proferir  
sentença,  ainda  que  colhida  prova  oral  em 
audiência  de  instrução  e  julgamento  pelo  
magistrado originário, que a presidiu. III- Implica 
em reexame fático, obstado pela Súmula nº 7 do 
STJ,  a  reapreciação  da  prova  interpretada  pelas 
instâncias  ordinárias.  (...).  V-  Recurso  especial 
conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. 
(STJ – d 995.316 – (2007/0237649-8) – 4ª T. – 
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 01.12.2010 
– p. 1740)

Assim,  nas  hipóteses  de  convocação,  licença, 
afastamento, promoção ou aposentadoria, o juiz que encerrou a instrução 
não estará mais vinculado ao processo. Noutro giro, como visto, o rol de 
hipóteses elencadas no artigo 132 do CPC é meramente exemplificativo, 
não merecendo a acolhida de tal preliminar.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR. 

II - Mérito

Inicialmente cumpre esclarecer que a Apelante/Eudélia 
Simões Vilar ajuizou a presente inicial de Ação Declaratória de Sociedade 
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de Fato contra o de cujus, Antônio Melquíades Vilar e José Macilon Alves 
Melquíades,  tendo  como  parte  interessada  a  Apelada, Lídia  Vilar  de 
Araújo, que peticionou às fls. 55, informando do interesse nestes autos, 
argumentando  que  promoveu  uma  Ação  de  Reconhecimento  de  União 
Estável contra o de cujus, que ora se encontra apensa.

Dessa forma, o julgamento do presente apelo deve ser 
feito  em  consonância  com  o  julgamento  do  apelo  apenso,  ambos  da 
mesma parte, ora apelante, Eudélia Simões Vilar. 

Pois bem, a Apelante/Eudélia Simões Vilar ajuizou Ação 
Declaratória de Sociedade de Fato requerendo em seu pedido, fls. 03, que 
fosse reconhecida a sociedade concubinária havida entre a mesma e o Sr. 
Antônio Melquíades Vilar, afirmando que, restou plenamente configurada a 
união entre eles, tendo convivido maritalmente com o  de cujus por 15 
anos ininterruptos até a morte do mesmo, em 08 de outubro de 2011, 
tendo do relacionamento surgido um filho, que hoje conta com mais de 
cinco anos de idade.

Sendo assim, se extraí que o que quer a autora é o 
reconhecimento da união estável, e não da sociedade de fato, pois tais 
institutos não se confundem. 

Assim,  não  se  discutem  nestes  autos  direitos 
patrimoniais, e sim, a declaração de uma possível união estável, que por 
ventura pode futuramente repercutir em uma possível Ação de Inventário. 

Todavia,  analisaremos  os  pedidos  de  maneira  mais 
ampla  possível,  sob  os  dois  enfoques,  em  atenção  ao  princípio  da 
instrumentalização  do  processo,  que  devido  a  Constitucionalização  de 
todos os ramos jurídicos deve ser alicerçado com o fim, respeitando todas 
garantias constitucionais, neste caso, a de acesso à justiça, de modo a 
buscar  uma  prestação  jurisdicional,   assim  como  bem  apreciado  na 
sentença.
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Nesse  norte,  faz-se  necessário  diferenciarmos  tais 
institutos. 

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”.

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  
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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”.

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 
conseqüências  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).  
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Dessa forma, analisando o reconhecimento de suposta 
“Sociedade de Fato” entre a Apelante e o Sr. Antônio Melquíades Vilar, se 
faz  necessária  que  haja  a  produção  de  provas  de  que  houve  esforço 
comum entre  o  casal  na  construção  do  patrimônio,  mesmo  que  esse 
esforço seja  o  trabalho doméstico,  àquele  despendido pela  cônjuge ou 
companheira  que  vive  exclusivamente  no  lar,  lavando  as  roupas, 
passando-as,  arrumando  a  casa  e  preparando  o  alimento,   à  luz  da 
equiparação que a Constituição faz ente Casamento e União Estável.

Entrementes, nem isso restou provado, haja vista que o 
Sr.  Antônio  vivia  com  a  Sra.  Lídia  e  apenas  frequentava  a  casa  da 
Apelante, além do mais, essa trabalhava fora, como funcionária pública, 
conforme declaração no documento de fls. 32 dos autos, demonstrando-se 
que  a  mesma  não  abdicou  de  trabalho  externo  em  prol  do  suposto 
companheiro, assim não provando nem ao menos o trabalho doméstico 
em prol do crescimento do patrimônio do  de cujus,  nem a dependência 
econômica. 

Ainda,  analisando  o  caderno  processual,  restou 
comprovado  que  quando  o  falecido  iniciou  o  relacionamento  com  a 
Apelante,  o  mesmo  já  possuía  os  bens  que  hoje  se  encontram  a 
inventariar. 

No mesmo sentido, Apelante requer o reconhecimento 
de Sociedade de Fato, mas não expõe quando foram adquiridos os bens, 
se houve esforço em conjunto para adquiri-los e nem sequer cita quais 
são os bens que o de cujus tem. 

Assim,  para  que  seja  configurada  uma Sociedade de 
Fato, existem pressupostos necessários, e nenhuma prova foi colacionada 
aos autos neste sentido, 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.
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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. 

Quanto a diferenciação de União Estável e Concubinato 
demonstra-se através das lições de mestres do Direito Civil, para melhor 
elucidação:

Álvaro Villaça de Azevedo destaca duas espécies de 
concubinato: o puro e o impuro. Veja-se:

“Entendemos que deve  de  considerar-se  puro  o  
concubinato quando ele  se apresenta (...)  como 
uma  união  duradoura,  sem  casamento,  entre  
homem  e  mulher,  constituindo-se  a  família  de 
fato, sem qualquer detrimento da família legítima.  
Assim acontece quando se unem, por exemplo, os  
solteiros,  os viúvos,  os separados judicialmente,  
desde  que  respeitada  outra  união  concubinária.  
Tenha-se, por outro lado, que o concubinato 
será impuro se for adulterino, incestuoso ou 
desleal  (relativamente  a  outra  união  de 
fato),  como  o  de  um  homem  casado  ou 
concubinado,  que  mantenha,  paralelamente 
ao seu lar, outro de fato”.

Maria  Helena  Diniz traz  definição  de  concubinato 
que se harmoniza com a que ora foi transcrita, verbis:

“O  concubinato  pode  ser:  puro  ou  impuro.Será  
puro se se apresentar como uma união duradoura,  
sem casamento  civil,  entre  homem e  mulher 
livres  e  desimpedidos,  isto  é,  não 
comprometidos por deveres matrimoniais ou 
por outra ligação concubinária. Assim, vivem 
em  concubinato  puro:  solteiros,  viúvos  e 
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separados judicialmente (RT 409:352).
Ter-se-á  concubinato  impuro  se  um  dos 
amantes ou ambos estão comprometidos ou 
impedidos  legalmente  de  se  casar.  
Apresenta-se  como:  a)  adulterino  (RTJ 
38:201; RT 458:224), se se fundar no estado 
de  cônjuge  de  um  ou  de  ambos  os 
concubinos, p. ex., se o homem casado mantém,  
ao lado da família legítima, outra ilegítima; e b)  
incestuoso,  se  houver  parentesco  próximo entre  
amantes”.

Compulsando  atentamente  o  caderno  processual, 
verifica-se que há provas do envolvimento entre a Apelante e o falecido. 
Em verdade, tratava-se de um convívio amoroso entre ambos. Entretanto, 
tal  convivência  era  mantida  paralelamente  a  um  relacionamento 
preexistente de união estável da Apelada/Sra. Lídia Vilar de Araújo com o 
de cujus,  caracterizando a relação da ora Apelante como uma relação 
tipicamente concubinária impura, haja vista a existência de impedimento 
para a configuração da União Estável entre ambos. 

A  Constituição  Federal,  ao  tratar  da  família,  prevê  o 
instituto da União Estável como entidade familiar. Vejamos o que preceitua 
o art. 226, §3º, da norma ápice:

“Art.  226. A  família,  base  da  sociedade,  tem 
especial proteção do Estado.

§  3º  - Para  efeito  da  proteção  do  Estado,  é 
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher  como  entidade  familiar,  devendo  a  lei  
facilitar sua conversão em casamento.”

O Código Civil regulamenta o dispositivo constitucional 
nos  seus  artigos  1.723  a  1.727.  Os  requisitos  legais  para  o 
reconhecimento da união estável estão previsto no caput do art. 1.723.

“Art.  1.723. É  reconhecida  como  entidade 
familiar  a  união  estável  entre  o  homem  e  a  
mulher,  configurada  na  convivência  pública,  
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contínua  e  duradoura  e  estabelecida  com  o  
objetivo de constituição de família.”

Portanto, são requisitos para a configuração da União 
Estável  a  convivência  pública,  contínua  e  duradoura  entre  homem  e 
mulher, com o objetivo precípuo de constituição de família. 

Entretanto,  além  desses  requisitos,  o  legislador 
nacional  estabeleceu  limites  obstativos  ao  reconhecimento  da  união 
estável idênticos aos impedimentos matrimoniais. Vejamos a redação do 
§1º do art. 1.723 c/c art. 1.521, VI, do Código Civil:

“Art.  1.723,  §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.”

“Art. 1521. Não podem casar:

VI – as pessoas casadas.”

Vê-se,  desta  forma,  que  a  pretensão  da  Apelante 
encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, conforme verificamos nos 
dispositivos legais acima citados.

Diante  de  tais  preceitos legais,  só  será  permitido  o 
reconhecimento da União Estável entre casais desimpedidos ou ao menos, 
entre casais em que os consortes  embora  sejam casados civilmente ou 
mantenham União Estável reconhecida, estejam separados de fato, o que 
não é o caso dos autos, pois diante de todos os relatos e provas apuradas 
em  ambos  os  processos  se  tornou  fato  incontroverso  que  a 
Interessada/Apelada, Sra. Lídia Vilar de Araújo manteve relacionamento 
amoroso  com  o  falecido  ao  longo  de  mais  de  40(quarenta  anos) 
ininterruptos até o fim da vida do mesmo, recebendo inclusive, pensão da 
Marinha do Sr. Antônio, após sua morte, como vemos às fls.69, tendo esta 
como legítima companheira.  
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Dessa forma, há de se entender que a sentença não 
merece retoques, pois aplicou bem a legislação e a jurisprudência ao caso 
concreto, quando entendeu que os impedimentos do casamento servem 
também para configuração do instituto da União Estável, senão veja-se 
jurisprudência do STJ sobre o caso: 

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA. 
AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO 
ESTÁVEL.  RELAÇÃO CONCOMITANTE.  DEVER 
DE FIDELIDADE. INTENÇÃO DE CONSTITUIR 
FAMÍLIA. AUSÊNCIA. ARTIGOS ANALISADOS: 
ARTS. 1º e 2º da Lei 9.278/96.
1.  Ação  de  reconhecimento  de  união  estável, 
ajuizada em 20.03.2009.
Recurso  especial  concluso  ao  Gabinete  em 
25.04.2012.
2.  Discussão relativa ao reconhecimento de 
união estável quando não observado o dever 
de  fidelidade  pelo  de  cujus,  que  mantinha 
outro relacionamento estável com terceira.
3.  Embora não seja expressamente referida 
na legislação pertinente, como requisito para 
configuração da união estável,  a fidelidade 
está  ínsita  ao  próprio  dever  de  respeito  e 
lealdade entre os companheiros.
4. A análise dos requisitos para configuração 
da  união  estável  deve  centrar-se  na 
conjunção  de  fatores  presente  em  cada 
hipótese, como a affectio societatis familiar, 
a participação de esforços, a posse do estado 
de  casado,  a  continuidade  da  união,  e 
também a fidelidade.
5.  Uma  sociedade  que  apresenta  como 
elemento estrutural a monogamia não pode 
atenuar o dever de fidelidade - que integra o 
conceito de lealdade e respeito mútuo - para 
o  fim  de  inserir  no  âmbito  do  Direito  de 
Família  relações  afetivas  paralelas  e,  por 
consequência, desleais,  sem descurar que o 
núcleo  familiar  contemporâneo  tem  como 
escopo  a  busca  da  realização  de  seus 
integrantes, vale dizer, a busca da felicidade.
6.  Ao  analisar  as  lides  que  apresentam 
paralelismo  afetivo,  deve  o  juiz,  atento  às 
peculiaridades  multifacetadas  apresentadas 
em cada caso, decidir com base na dignidade 
da  pessoa  humana,  na  solidariedade,  na 
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afetividade,  na  busca  da  felicidade,  na 
liberdade,  na  igualdade,  bem  assim,  com 
redobrada  atenção  ao  primado  da 
monogamia, com os pés fincados no princípio 
da eticidade.
7. Na hipótese, a recorrente não logrou êxito em 
demonstrar,  nos  termos da legislação vigente,  a 
existência  da  união  estável  com  o  recorrido, 
podendo,  no  entanto,  pleitear,  em  processo 
próprio, o reconhecimento de uma eventual uma 
sociedade de fato entre eles.
8. Recurso especial desprovido.
(REsp  1348458/MG,  Rel.  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
08/05/2014, DJe 25/06/2014). 

No mesmo sentido, Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  DE  FAMÍLIA.  RECONHECIMENTO  DE 
UNIÕES  ESTÁVEIS  SIMULTÂNEAS. 
IMPOSSIBILIDADE.  EXCLUSIVIDADE  DE 
RELACIONAMENTO  SÓLIDO.  CONDIÇÃO  DE 
EXISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIÃO ESTÁVEL. 
EXEGESE DO § 1º DO ART. 1.723 DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002.
1. Para a existência jurídica da união estável, 
extrai-se, da exegese do § 1º do art. 1.723 
do Código Civil de 2002, fine, o requisito da 
exclusividade de relacionamento sólido.  Isso 
porque,  nem mesmo a existência  de  casamento 
válido se apresenta como impedimento suficiente 
ao  reconhecimento  da  união  estável,  desde  que 
haja separação de fato, circunstância que erige a 
existência  de  outra  relação  afetiva  factual  ao 
degrau  de  óbice  proeminente  à  nova  união 
estável.
2.  Com  efeito,  a  pedra  de  toque  para  o 
aperfeiçoamento  da  união  estável  não  está 
na inexistência de vínculo matrimonial, mas, 
a  toda  evidência,  na  inexistência  de 
relacionamento  de  fato  duradouro, 
concorrentemente  àquele  que  se  pretende 
proteção  jurídica,  daí  por  que  se  mostra 
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inviável o reconhecimento de uniões estáveis 
simultâneas.
3.  Havendo  sentença  transitada  em  julgado  a 
reconhecer a união estável entre o falecido e sua 
companheira em determinado período, descabe o 
reconhecimento  de  outra  união  estável, 
simultânea àquela, com pessoa diversa.
4. Recurso especial provido.
(REsp  912.926/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
22/02/2011, DJe 07/06/2011).

Do mesmo modo:

DIREITO  DE  FAMÍLIA  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE 
RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL. 
HOMEM  CASADO.  OCORRÊNCIA  DE 
CONCUBINATO.  INDAGAÇÕES  ACERCA  DA 
VIDA ÍNTIMA DOS CÔNJUGES. IMPERTINÊNCIA. 
INVIOLABILIDADE  DA  VIDA  PRIVADA. 
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO PROVADA. ÔNUS 
DA PROVA QUE RECAI SOBRE A AUTORA DA 
AÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em 
não  reconhecer  como  união  estável  a  relação 
concubinária  não  eventual,  simultânea  ao 
casamento,  quando  não  estiver  provada  a 
separação  de  fato  ou  de  direito  do  parceiro 
casado.
2. O acórdão recorrido estabeleceu que o falecido 
não  havia  desfeito  completamente  o  vínculo 
matrimonial - o qual, frise-se, perdurou por trinta 
e  seis  anos  -,  só  isso  seria  o  bastante  para 
afastar  a  caracterização  da  união  estável  em 
relação  aos  últimos  três  anos  de  vida  do  de 
cujus, período em que sua esposa permaneceu 
transitoriamente inválida em razão de acidente. 
Descabe  indagar  com que  propósito  o  falecido 
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mantinha sua vida comum com a esposa, se por 
razões  humanitárias  ou  qualquer  outro  motivo, 
ou se entre eles havia "vida íntima".
3. Assim, não se mostra conveniente, sob o 
ponto  de  vista  da  segurança  jurídica, 
inviolabilidade da intimidade, vida privada e 
dignidade  da  pessoa  humana,  discussão 
acerca da quebra da affectio familiae, com 
vistas ao reconhecimento de uniões estáveis 
paralelas a casamento válido, sob pena de 
se  cometer  grave  injustiça,  colocando  em 
risco  o  direito  sucessório  do  cônjuge 
sobrevivente.4. Recurso especial provido.(REsp 
1096539/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
27/03/2012, DJe 25/04/2012). 

Assim,  tais  assertivas  bastam  para  configurar 
claramente o concubinato impuro, tendo em vista que o falecido detinha a 
condição  de companheiro preexistente ao relacionamento da Apelante, 
uma vez que não houve a demonstração que  ele se separou de fato da 
Recorrida. 

Em situações  como esta,  a  legislação  o  Código  Civil 
estabelece que “as relações não eventuais entre o homem e a mulher,  
impedidos de casar, constituem concubinato” (art. 1.727).

Verifica-se que a real intenção do falecido era manter o 
a União Estável  com a Apelada e,  paralelamente,  manter  uma relação 
concubinária com a Apelante. 

Diante  de tais  considerações,  não encontro substrato 
fático  que  comprove  a  inexistência  de  impedimentos  legais  para  a 
configuração  da  União  Estável  entre  a  Apelante/Eudélia  e  o  de  cujus, 
impossibilitando-se, assim, a pretendida reforma da sentença, seja para 
reconhecimento de Sociedade de Fato ou União Estável.
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O  que  há  nos  autos  é  a  prova  da  existência  de 
impedimento legal, e relacionamento preexistente, conforme depoimentos 
de testemunhas,  cite-se  o  da  testemunha  Antônio  da  Costa  Vilar,  que 
assim asseverou:

“Que tem conhecimento que a Sr.  Lídia  e  o 
falecido  tinham  um  relacionamento  que 
perdurou por 42 anos, que conhece o falecido 
e a Apelada desde 10 anos de idade, que o 
falecido  residia  na  casa  da  Sra.  Lídia,  que 
quando do início do relacionamento o de cujus 
já possuía seus bens”. 

Ainda, de acordo com a certidão de óbito onde relata 
que o de cujus  viveu com as duas mulheres, fls. 63. 

Resta claro que a prova acima citada demonstra apenas 
que existia um relacionamento do falecido com duas mulheres, contudo 
tal declaração feita por declarante não tem o condão de originar direitos, é 
um prova que deve ser sopesada e comparada com as demais provas dos 
autos,  e  que,  diante  dos  depoimentos  e  ausência  de  impugnação  da 
Apelante, dão conta que a Sra. Lídia viveu com o falecido por 42 anos 
ininterruptos até o fim dos dias do mesmo. 

Por fim, assim prescreveu o entendimento do Colendo 
Supremo Tribunal Federal, asseverando que não se podem confundir os 
institutos do Concubinato com o da União Estável:

“COMPANHEIRA  E  CONCUBINA  -  DISTINÇÃO. 
Sendo  o  Direito  uma  verdadeira  ciência,  
impossível  é  confundir  institutos,  expressões  e  
vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do 
Estado  à  união  estável  alcança  apenas  as  
situações legítimas e nestas não está incluído o 
concubinato.  PENSÃO  -  SERVIDOR  PÚBLICO  - 
MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade 
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da  pensão  decorrente  do  falecimento  de 
servidor  público  pressupõe  vínculo 
agasalhado  pelo  ordenamento  jurídico,  
mostrando-se  impróprio  o  implemento  de 
divisão  a  beneficiar,  em  detrimento  da 
família,  a  concubina.”  (STF,  RE  397762, 
Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  
Turma, julgado em 03/06/2008)

Diante  das  razões  já  expostas,  REJEITO  A 
PRELIMINAR  E NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,  mantendo  a 
sentença nos mesmos termos. 

É como 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 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

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