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Acórdão  
Apelação Cível nº.0000999-60.2012.815.0091

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 UNIÃO 
ESTÁVEL.  UNIÃO  PÚBLICA  CONTÍNUA  E 
DURADOURA. COMUNHÃO DE VIDA E INTERESSES. 
COMPROVAÇÃO.  COMPANHEIRO  FALECIDO. 
PARECER  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FAVORÁVEL. 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  INSURGÊNCIA. 
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.  EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DA  UNIÃO 
ESTÁVEL  ENTRE  APELADA  E  O  FALECIDO. 
OCORRÊNCIA  DOS  ELEMENTOS 
CARACTERIZADORES,  AFFECTIO  SOCIETATIS 
FAMILIAR,  A  PARTICIPAÇÃO  DE  ESFORÇOS,  A 
POSSE  DO  ESTADO  DE  CASADO  E  A 
CONTINUIDADE  DA  UNIÃO.  COMPROVAÇÃO  DE 
CONCUBINATO IMPURO POR PARTE DA APELANTE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

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 a sentença (fls. 93/97), do Juízo de Direito da Comarca de 
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Taperoá, proferida nos autos da Ação Declaratória de União Estável, ajuizada 
por Lídia Vilar de Araújo/Apelada contra a Apelante. 

O magistrado singular, fls.93/97, julgou procedente o pedido 
inicial,  entendendo que houve a configuração de União Estável  em relação à 
Apelada/Lídia Vilar de Araújo, pelo fato de ter mantido um relacionamento de 
mais de 40 anos de convívio com o falecido, até o fim da vida deste, em lado 
oposto, quanto aos argumentos da Ré/ Eudélia Simões Vilar, entendeu que esta 
manteve  relação  de  concubinato.  Assim,  julgou  procedente  o  pedido  de 
reconhecimento de união estável em relação à Lídia Vilar Araújo/Apelada.  

Inconformada,  a  Apelante/Eudélia  Simões  Vilar  em  suas 
razões  recursais  (fls.  99/109),  argui  preliminar  de  nulidade  da  sentença  por 
suposta ofensa ao princípio do juiz natural e identidade física do juiz, 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 Apelada/Lídia Vilar de Araújo.

Assevera que o juiz julgou em confronto com as provas dos 
autos, justificando que o depoimento da testemunha Lúcia Luzia das Neves foi 
levado em consideração para o julgamento, e essa testemunha foi contraditada 
em audiência por ser amiga da Apelada, sendo indeferido  tal pedido. 

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,  levando-se  em conta  os  outros  depoimentos,  defendendo  que  não 
restou configurada a União Estável entre a Apelada e o de cujus.  

Contrarrazões ofertadas,  pugnando pelo desprovimento do 
recurso, conforme fls. 122/120. 

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

É o relatório.
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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  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 
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STJ já se pronunciou:

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,  férias 
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  uma inicial  de  Ação  Declaratória  de  Sociedade  de  Fato 
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contra o de cujus, Antônio Melquíades Vilar; José Macilon Alves Melquíades, este 
sobrinho daquele,  nos  autos  apensos,  tendo ainda como parte  interessada a 
Apelada, Lídia Vilar de Araújo. 

Dessa forma, em virtude dos processos serem conexos, e 
existirem identidades das partes litigantes, há a necessidade do julgamento em 
conjunto dos autos, para evitar decisões conflitantes, bem como asseverou o 
juízo monocrático de primeira instância quando ordenou a reunião dos mesmos. 

Pois  bem,  a  Autora/Apelada  promoveu  Ação  de 
Reconhecimento de União Estável nos presentes autos, sustentando que viveu 
maritalmente por mais de 40 anos com o de cujus, com a intenção de constituir 
família,  em  união  pública,  duradoura  e  contínua  como  se  fossem  marido  e 
mulher.

Juntou  como  provas  declarações  de  testemunhas  e 
comprovante de recebimento de Pensão da Marinha, mostrando a  dependência 
econômica que tinha ao  de cujus,  assim como,  comprovante de cadastro  de 
saúde da família, onde consta seu nome e o do de cujus, fls. 09,19 e 63/65. 

Diante de todos os relatos e provas apuradas em ambos os 
processos se tornou fato incontroverso que a Apelada, Sra. Lídia Vilar de Araújo 
manteve relacionamento amoroso com o falecido ao longo 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.19, tendo esta como 
legítima companheira.  

Da apuração das declarações das testemunhas: Antônio da 
Costa Vilar, colhe-se que:

“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; que não houve 
separação entre a autora/Lídia e o falecido; que 
Lídia e o falecido foram padrinhos de casamento”. 
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E Lúcia Luzia das Neves:

“  Que é amiga da autora Lídia  Vilar,  que não é 
amiga de contar segredo; que tem conhecimento 
que  o  de  cujus,  quando  vivo,  mantinha 
relacionamento  com  a  Autora;  que  conheceu  o 
falecido  e  a  Autora  nos  anos  70  e  eles  viviam 
juntos na mesma casa até o falecimento; que a 
Autora era conhecida como esposa do falecido”. 

Sobre  esse  último  depoimento,  houve  a  contradita  da 
testemunha pela Apelante, afirmando que a mesma era amiga da Autora, assim, 
não  deveria  ser  aceita  como testemunha,  sendo  indeferida  a  contradita  pelo 
magistrado. 

Entendo que, não merece prosperar tal insurgência, já que, 
apenas  é  impedido  de  testemunhar  o  amigo(a)  íntimo(a),  e  desde  que  seja 
provado, não basta simples alegação. 

Além de que, vê-se na sentença que o magistrado não levou 
em conta somente este depoimento, e além desse, os demais no mesmo sentido, 
de outra forma, a parte Apelante não agravou na forma retida da decisão, o que 
precluiu seu direito de impugnar tal testemunha. 

Dessa forma, a insurgência neste momento se mostra inútil 
e desnecessária, quedando-lhe de interesse processual, devendo ser válida como 
prova.  

Compulsando atentamente o caderno processual, verifica-se 
que há  também provas  testemunhais  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, 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                      6



Apelação Cível nº. 0000999-60.2012.815.0091

§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,  
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,  presente  apenas  na  relação  da 
Apelada/Lídia e o de cujus. 

Em  contrapartida,  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/Eudélia 
encontra  óbice  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  conforme  verificamos  nos 
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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 Apelada, Sra. Lídia Vilar de Araújo manteve 
relacionamento  amoroso  com  o  falecido  ao  longo  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.19, tendo esta como 
legítima companheira e não a Apelante.  

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. 

Dessa  forma,  patente  o  reconhecimento  da  União  Estável 
entre a Apelada/Sra. Lídia e o de cujus. 

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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