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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006145-07.2014.815.2001
ORIGEM : 1ª Vara de Família da Comarca da Capital
RELATOR :  Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE : Antônia Maria do Nascimento
ADVOGADO : Antônio Nóbrega dos Santos (OAB/PB 7.624) 
APELADOS         : Takashi Saito e outro
ADVOGADO : Francinaldo Jales Ataíde Melo (OAB/PB 14.655).

CIVIL  – Apelação  Cível  -  Ação  de
reconhecimento  de  união  estável  -
Caracterização  –  Reconhecimento  –
Reconhecimento  –Requisitos  legais  -   Art.
1.723, do Código Civil - Recurso provido.

 O ordenamento jurídico pátrio reconhece a
união  estável  como  entidade  familiar,
configurada na convivência pública,  contínua
e duradoura, estabelecida com   o objetivo de
constituição de família (art  1.723, do Código
Civil).

-  Havendo  nos  autos  farta  documentação
demonstrando a existência da união estável,
após  a  separação  de  fato  do  “de  cujus”,
merece  reparos  a  sentença  vergastada  na
medida em que as provas coligidas aos autos
se  mostram  suficientes  à  caracterização  da
união estável entre os conviventes.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO, sob os
auspícios da gratuidade judiciária, promoveu ação de reconhecimento de união
estável c/c partilha e alimentos em face dos herdeiros do Senhor Masahiro Saito.

Na inicial, a parte autora sustentou que viveu
em união estável com o “de cujus” por aproximadamente 40 (quarenta) anos,
tendo  a  relação  chegado  ao  fim  no  dia  29  de  janeiro  de  2014,  data  do
falecimento do companheiro. Afirmou, ainda, que tiveram 02 (duas) filhas e que
não constituíram bens na constância da relação. 

Relatou que tinha uma vida em comum com o
Senhor Masahiro e que durante todo o tempo em que estiveram juntos nunca
trabalhou, aduzindo ainda que o falecido era o provedor da família.

Diante disso, requereu o reconhecimento da
união estável.

Juntou documentos às fls. 06/12.

Devidamente  citada,  a  promovida,  Teruko
Saito,  apresentou  contestação  asseverando  que  nunca  se  separou  do  “de
cujus”, sustentando ainda que o relacionamento havido entre a promovente e o
falecido configurava-se, na realidade, concubinato”(fls. 89/97).

Em  sentença  exarada  às  fls.  199/200-v,  o
magistrado julgou improcedente o pedido constante na inicial ao fundamento de
que a autora não comprovou que a estabilidade da relação existente com o
falecido.

Irresignada,  a  autora  apelou  (fls.  202/205),
alegando, em suma, que o conjunto probatório constante no encarte processual
demonstrou  a  existência  da  união  estável  entre  a  promovente  e  o  Senhor
Masahiro Saito.

Contrarrazões às fls. 203/215.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, (fls. 222/227).

É, no essencial, o relatório.
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V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

O  cerne  da  questão  gravita  em  torno  do
reconhecimento  da  união  estável  entre  Antônia  Maria  do  Nascimento,  ora
apelante, e Masahiro Saito.

Como se sabe,  a  união estável  consiste  no
instituto que protege a união respeitável, a convivência contínua, duradoura e
pública entre duas pessoas que possuem o objetivo de constituir família, sem
impedimentos matrimoniais.

O  referido  instituto  é  considerado  pela
Constituição da República como entidade familiar. Confira-se:

Art. 226 – (omissis)
§ 3º – Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre homem e mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento.

Do  dispositivo  supramencionado  conclui-se
que a intenção do legislador constitucional foi proteger a convivência de pessoas
solteiras,  separadas  de  fato,  divorciadas,  viúvas,  como  companheiros,  com
aparência de casamento.

Do mesmo modo, a Lei 9.278/96, que trata da
matéria, reconhece, no seu art. 1º, o instituto como entidade familiar e, no art. 2º,
trata dos direitos e deveres dos conviventes: respeito e consideração mútua,
assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos
comuns. 

O Código Civil  de 2002,  por sua vez,  prevê
que,  para a  configuração da união estável,  é  necessário  que a relação seja
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família. Veja-se:

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

Depreende-se do mencionado texto legal que
a união estável seria a relação lícita entre duas pessoas que não se casam por
uma opção particular,  ao tempo em que,  havendo impedimento legal  para o
casamento, a relação é caracterizada como concubinato, consoante prevê o art.
1.727 do mencionado Código, “in verbis”:

Art. 1.727 – As relações não eventuais entre o homem e a
mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. 
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Nesse passo, vale trazer à luz, a doutrina de
Maria Helena Diniz a respeito do tema:

“União estável,  notória  e  prolongada de um homem com
uma mulher, vivendo ou não sob o mesmo teto, sem vínculo
matrimonial,  desde que tenha condições de ser convertida
em casamento, por não haver impedimento legal para sua
convolação.”1

No  caso  em  disceptação,  analisando
detidamente  as provas  colacionadas ao  caderno processual,  observa-se que
restou  suficientemente  comprovado  que  a  convivência  entre  a  apelante  e  o
falecido  foi  estável,  permanente  e  pública,  conhecida  de  todos  e  voltada  à
formação de família. 

Ora,  pelos  depoimentos  das  testemunhas,
encartados  às  fls.  164/165,  constata-se  que  o  “de  cujus”  conviveu  com  a
recorrente até a data do seu óbito no ano 2014.

E,  referido  fato  tornou-se  incontroverso
quando Tacashi  Saito,  filho  comum do falecido  com a  recorrida,  afirmou,  na
ocasião em que prestou esclarecimentos na Delegacia Especializada do Idoso,
que o seu pai não mais convivia com a sua mãe, consoante se depreende do
aludido termo (fl. 86). Confira-se:

“Que, afirma que tem conhecimento que outra pessoa fica
recebendo no lugar de sua mãe;  Que, afirma o declarante
que  seu  pai  MASAHIRO  SAITO  convive  com  outra
mulher,  não tendo conhecimento  com tal  mulher  e  filhos
possíveis que ele tem com a outra.” Destaquei. 

A  propósito,  os  depoimentos  testemunhais
colacionados ao encarte processual atestam as alegações da apelante. Veja-se:

À fl. 164, a Sra. Edilza de Moura Rodrigues,
testemunha da autora, afirmou: “que aproximadamente 20 anos conhece a autora, que a autora
conviveu com o falecido, durante todo tempo que a testemunha a conhece, que a autora convivia sob o
mesmo teto com o falecido”. 

Mais adiante, à fl. 165, declarou a testemunha
Moacy Vieira Delagado: “que entre dez a vinte anos conhece a autora,  que da mesma forma
conheceu o falecido MASAHIRO SAITO, que há aproximadamente de dez a vinte anos a autora conviveu
maritalmente com o Sr. Masahiro Saito na mesma casa e sob o mesmo teto”.

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v.5.p.
316. 
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De outra banda,  embora a promovida tenha
impugnado na contestação a relação mantida entre a autora e seu falecido pai,
não  trouxe  provas  que  pudessem  infirmar  as  testemunhas  da  autora,  que
confirmaram a convivência pública, duradoura e contínua do casal.

Neste  contexto,  merece  reparos  a  sentença
vergastada,  na  medida  em  que  as  provas  coligidas  aos  autos  se  mostram
suficientes à caracterização da união estável entre a insurgente e o falecido.

Por todas essas razões, e tudo mais que dos
autos constam, conheço do recurso para lhe DAR PROVIMENTO, reformando a
sentença vergastada, julgando procedente o pedido formulado pela autora na
inicial para reconhecer a união estável entre a Sra. Antônia Maria do Nascimento
e o falecido, Sr. Masahiro Saito, entre os anos de 1976 a 2014.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo. Dr. Aluizio  Bezerra Filho, juiz convo-
cado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especi-
alizada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de
fevereiro de 2018.

 

                               Aluizio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator


