
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0119830-60.2012.815.2001
Origem : 5ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Simone de Fátima Rodrigues da Silva
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva
Apelado : Espólio de Dalton Falcão Sampaio, representado por sua filha

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO
ESTÁVEL.  REQUISITOS  NÃO  PREENCHIDOS.
IMPROCEDÊNCIA.  SENTENÇA  MANTIDA.
IRRESIGNAÇÃO.  RELACIONAMENTOS
SIMULTÂNEOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.
INEXISTÊNCIA DO  OBJETIVO  DE  CONSTITUIÇÃO
DE FAMÍLIA. DESPROVIMENTO. 

-  Mantém-se  a  sentença  que  julga  improcedente  o
pedido inicial contido em ação de reconhecimento de
União  Estável  se,  pelos  elementos  carreados  ao
processado,  não  se  pode  aferir  o  preenchimento  dos
requisitos necessários à configuração daquele instituto,
à luz do disposto no art. 1.723 e seguintes, do Código
Civil.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  65/69,  interposta  por
Simone de Fátima Rodrigues da Silva, combatendo a sentença prolatada pela Juíza de
Direito da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital, fls. 59/63, a qual, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável  aforada contra Espólio de Dalton Falcão
Sampaio,  representado  por  sua  filha, Kalline  da  Cunha  Falcão  Sampaio,  julgou
improcedente o pedido, nos seguintes termos: 

(…) Diante do exposto,  JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, condenando  a  parte  autora  ao  pagamento
das  custas processuais  e  honorários advocatícios,  que
fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com
base no art. 20, § 4º, do CPC. Observando-se o disposto
no art. 12, da Lei 1.060/50, ante a gratuidade judiciária
já deferida.

Em  suas  razões,  a  recorrente  rememora  os  fatos  do
litígio, aduzindo que Cláudia Vieira de Souza era uma ex-namorada de Dalton Falcão
Sampaio, e ao ajuizar ação, fundamentou seu argumento em provas testemunhais, ao
contrário da autora que comprovou cabalmente o dito relacionamento, configurando-se
as exigências concernentes à declaração da união estável perseguida, conquanto viveu
por dois anos com o falecido, em união pública, notória e com intuito de constituir uma
família.

Não houve o manejo de contrarrazões, nada obstante a
intimação realizada à fl. 71/V, nos moldes da certidão de fl. 72.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  cota  da  Dra.  Vanina
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Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, ratificou os termos do parecer ministerial lançado às
73/76, proferido pelo respectivo Promotor de Justiça de 1º grau. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

A  inconformada  postula  a  reforma  da  sentença,  ao
tempo em que rememora os termos da petição inicial, alegando a convivência entre ela
e o falecido, hábil a dar margem ao reconhecimento da união estável.

Sem razão, contudo. 

Como é cediço, a Constituição Federal, no art. 226, § 3º,
tutela a união estável – equivalente ao concubinato puro – como sendo a relação do
homem  com  a  mulher,  onde  não  haja  impedimento  matrimonial,  suscetível  de
estabilidade e com possibilidade legal de ser convertida em casamento. 

Confira-se, pois, o texto constitucional: 

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.

Ao regular o dispositivo constitucional, o Código Civil
estabelece em seu art. 1.723: 

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

Mais  adiante,  o  mesmo Código preceitua em seu art.
1.724: 

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros
obedecerão  aos  deveres  de  lealdade,  respeito  e
assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

De  uma  interpretação  literal  dos  dispositivos  acima
transcritos,  verifica-se  que  o  reconhecimento  de  uma  união  estável  está,
invariavelmente, condicionado à materialização do intuito das partes em constituir uma
família, alvo da proteção por parte do Estado. 

Para tanto, tenho por necessária uma breve conceituação
do termo família. 

Segundo  o  Dicionário  Aurélio,  dentre  as  várias
concepções do instituto ali previstas, destaco duas que se amoldam ao presente caso: 

1) Pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma
casa, particularmente, o pai, a mãe e os filhos. 
2) Pessoas unidas por laços de parentesco, pelo sangue
ou  por  aliança.  (In.  Novo  Aurélio  Século XXI:  o
dicionário  da  língua  portuguesa.  FERREIRA,  Aurélio
Buarque  de  Holanda.  Rio  de  Janeiro,  1999.  Nova
Fronteira, 3 ed, revista e ampliada.).

Ultrapassada a mera conceituação gramatical, resta um
conceito jurídico para o termo família, indispensável para a configuração do instituto da
união estável. 

Apelação Cível nº 0119830-60.2012.815.2001                                                                                                          4



Nesse diapasão, Rodrigo da Cunha Pereira: 

Assim,  para  entender  união  estável  é  fundamental
compreender, antes, o que é família. É que o interesse
do Estado é dar proteção às entidades familiares. 
O delineamento do conceito de união estável deve ser
feito  buscando  os  elementos  caracterizadores  de  um
'núcleo  familiar'.  É  preciso  saber  se  daquela  relação
nasceu  uma  entidade  familiar.  (...)  É  o  conjunto  de
determinados  elementos  que  ajuda  a  objetivar  e  a
formatar  o  conceito  de  família.  O  essencial  é  que  se
tenha  formado com aquela  relação afetiva e  amorosa
uma  família,  repita-se.  Os  elementos  intrínsecos  e
extrínsecos,  objetivos  e  subjetivos,  em  cada  caso
concreto, são os que nos ajudarão a responder se ali está
caracterizada, ou não, uma união estável. (In. Direito de
Família e o Novo Código Civil, Belo Horizonte, 2005.
Del Rey; 4 ed. rev. e atual. p.221). 

Volvendo à realidade dos autos,  tenho que razão não
assiste a apelante, merecendo, por isso, ser mantida, in totum, a sentença, pelos motivos
que passaremos a expor. Embora não se desconheça a relação havida entre a insurrecta
e o de cujus, tal situação, somada aos demais elementos trazidos, não é suficiente para se
afirmar  que  dito  relacionamento  teve  por  objetivo  a  constituição  de  família  e,
principalmente,  que  esta  relação  foi  norteada  pelos  deveres  de  lealdade,  respeito  e
assistência, como determinado pela legislação vigente. 

Prova  do  que  fora  aqui  enunciado  é  o  fato  de  duas
mulheres,  a  promovente,  Simone de Fátima Rodrigues da Silva e Cláudia Vieira de
Souza, em autos tombados sob o nº 0108484-15.2012.815.2001, afirmarem convivência
entre elas e o fenecido, Dalton Falcão Sampaio, falecido em 02 de setembro de 2012,
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caracterizando  a  multiplicidade  de  relacionamento  e,  por  via  de  consequência,
desconfigurando, por completo, a instituição da união estável.  Essa conjuntura resta
confirmada, inclusive, em depoimento da própria mãe do falecido, Carmelita Falcão
Sampaio, quando ouvida na audiência atermada à fl.  43, afirmando categoricamente
que “(...) ele tinha muitas namoradas, mas sempre o aconselhava a arrumar uma pessoa
fixa para que ele não ficasse só quando a depoente morresse”. 

Vale  a  pena  registrar  que  a  decretação  de  revelia  da
promovida, fl. 31, não induz ao efeito consignado no art. 319, do Código de Processo
Civil, “considerando verdadeiros os fatos alegados pela parte autora”, uma vez que a
presente lide cuida de direito de família e, portanto, indisponível. Segue, a propósito, o
preceptivo legal em referência:

Art.  320.  A  revelia  não  induz,  contudo,  o  efeito
mencionado no artigo antecedente:
I  -  se,  havendo  pluralidade  de  réus,  algum  deles
contestar a ação;
II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III  -  se  a  petição  inicial  não estiver  acompanhada do
instrumento público, que a lei considere indispensável à
prova do ato

Destarte,  as  considerações  acima  tecidas  e  os  demais
elementos constantes do processado não têm o condão de demonstrar a configuração da
alegada união estável. 

Soma-se  a  isto  o  teor  dos  depoimentos  colhidos,
durante a instrução do feito, os quais não permitem a conclusão no sentido de que o
falecido mantinha com a autora um relacionamento exclusivo, nos moldes exigidos pela
legislação para que se configurasse uma legítima união estável, de maneira a autorizar a
procedência do pedido inicial formulado pela autora. Não se prestando para tanto, as
faturas de cartão de crédito, fotografias e recibo de obras no imóvel em que residiam,

Apelação Cível nº 0119830-60.2012.815.2001                                                                                                          6



fls. 10/14.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                  Relator
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