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Origem : 5ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.
Apelante : Solange das Chagas Silva
Advogados : Tiago Sobral Pereira Filho – OAB/PB nº 6.656 e Maria Madalena  

 Sorrentino Lianza – OAB/PB nº 12.537
Apelada : Maria José Alves da Silva
Advogados : Abelardo Jurema Neto – OAB/PB nº 10.046 e Flávio Augusto Pereira – 

  OAB/PB nº 10.046

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO
ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO  DO
RELACIONAMENTO.  ACERVO  PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ.  PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
FALECIDO. CASAMENTO CIVIL. SEPARAÇÃO DE
FATO.  CONFIRMAÇÃO.  CONVIVÊNCIA
PÚBLICA,  CONTÍNUA  E  DURADOURA.
RELACIONAMENTO.  CONSTITUIÇÃO  DE
FAMÍLIA. FATO INCONTROVERSO. ELEMENTOS
CONFIGURADORES.  PROVAS  DOCUMENTAIS  E
TESTEMUNHAIS  CONVINCENTES.  SENTENÇA
RECORRIDA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. 

- A declaração de convivência conjugal com a autora,
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apesar  do  casamento  civil  do  falecido,  não  oferta
empecilho  ao  reconhecimento  da  união  estável,
máxime  pela  existência  de  prova  cabal  de
companheirismo existente entre os mesmos.

-  As provas juntadas aos autos demonstram que a
apelada conviveu com o de cujus, até o momento de
sua morte, estando este separado de fato do cônjuge-
varoa,  constituindo-se  verdadeira  união  estável,
devendo ser mantida a decisão recorrida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 157/159, interposta por
Solange das Chagas Silva contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, fls. 152/155, que, nos autos da Ação
Declaratória de Reconhecimento de União Estável,  proposta por Maria José Alves
da Silva, acolheu a pretensão exordial nos seguintes termos:

Isto posto, preenchidos os requisitos do artigo 1.723,
do  Código  Civil,  quais  seja,  a  convivência
duradoura,  pública  e  contínua,  com  o  objetivo  de
constituição  de  família,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  feito  na  peça  inicial  e,  em  consequência,
DECLARO EXISTENTE A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE
MARIA  JOSÉ  ALVES  DA  SILVA  e  ANTÔNIO
RAMOS  DA  SILVA,  por  40  (quarenta)  anos,  e
DISSOLVIDA POR  MORTE,  na  data  do  óbito  do
companheiro,  e,  18/11/2013,  para  que  produza  os
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seus  jurídicos  e  legais  efeitos,  com fundamento no
art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Em  suas  razões,  a  recorrente entende  que  a
sentenciante, ao proferir a decisão baseou-se em suposições, deixando de observar os
fatos  e  as  provas  do  processo  como  hábeis  a  desconstituir  a  pretensão  exordial,
referindo  ao  casamento  do  falecido  com  Josefa  Venâncio  Neiva,  que  chegou,
inclusive, a apresentar contestação, atestando-se, ainda, na certidão de óbito, ser o
morto casado. Aduziu, então, não se ter elementos suficientes a configurar a união
estável  perseguida,  conquanto não se pretendia constituir  uma família,  apesar do
nascimento  de  filhos  no  interregno  do  relacionamento.  Pugnou,  por  fim,  pelo
provimento do reclamo.

Contrarrazões,  fls.  162/169,  rememorando  os  fatos
processuais  da  demanda,  para,  em  sequência,  sustentar  a  existência  de  provas
suficientes da convivência da autora com o falecido, restando indubitável o alegado
nos autos, devendo a sentença ser integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação da Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 176/177, opinou pelo “conhecimento e regular
processamento do recurso”,  sem exame de  mérito,  por entender  não ser  caso  de
intervenção obrigatória. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Maria  José  Alves  da  Silva  ajuizou  a  Ação
Declaratória de Reconhecimento de União Estável, contra os herdeiros de Antônio
Ramos da Silva, sob o argumento ter convivido com o de cujus desde o ano de 1973
até a data do seu óbito, em 18 de novembro de 2013.

Com o acolhimento da pretensão exordial,  Solange
das Chagas Silva, filha do falecido com Josefa Venâncio da Silva, forcejou apelação,
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alegando que não se poderia decretar a união estável  post mortem entre  Maria José
Alves da Silva e Antônio Ramos da Silva, eis que o falecido era casado civilmente.

Inicialmente,  cumpre destacar  que não há nenhum
impedimento  para  que  se  reconheça  a  união  estável  perseguida,  porquanto,  o
falecido, na data do óbito, estava separado de fato da primeira esposa, e, apesar de
encontrar-se civilmente casado, não mantinha nenhum vínculo com aquele cônjuge.

Calha ao momento, aplicar o dispositivo inserto no
art. 1.723, do Código Civil, especificamente, o §1º, cuja transcrição não se dispensa:

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.
§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.
§2º  As  causas  suspensivas  do  art.  1.523  não
impedirão  a  caracterização  da  união  estável  -
negritei.

Nessa  ordem,  a  convivência  da  recorrida  com  o
esposo da insurgente não se constitui como espúria, porquanto resta incontroversa a
sua separação de fato. Assim entendeu a Julgadora à fl. 154: 

É que embora as provas coligidas pelas contestantes
demonstrem  que  o  falecido  era  civelmente  casado
com a sra. Josefa e mantinha uma relação simultânea
com  a  promovente,  observo  que  ao  longo  da
instrução processual restou provado que aqueles não
mais  ostentavam  a  condição  de  marido  e  mulher,
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apesar de preservarem uma convivência harmônica
inclusive com visitações frequentes.
(…)
Bem  analisando  os  autos  observo  que  é  nítida  a
relação  existente  entre  o  promovente  e  o  falecido,
posto que as fotos em família juntadas às fls. 14/18,
retratando momentos distintos da vida em comum
do casal, inclusive com a autora o acompanhando em
tratamento  hospitalar;  a  existência  de  filhos  em
comum, os comprovantes de residência acostados às
fls. 24/28, constando o endereço do falecido idêntico
ao  da  autora  nas  faturas  de  cartão  de  crédito  e
instituição bancária e a certidão de óbito, às fls. 19,
demonstrando  que  o  falecido  residia,  à  época  do
óbito,  no  mesmo  endereço  da  requerente  e  ainda
uma  procuração  deixada  por  ele  para  que  o  filho
Martinho propusesse ação reconhecendo a sua união
com  a  requerente,  às  fls.  13,  são  todas  provas
inequívocas de que existia uma relação duradoura e
estável entre eles.     

Sendo  ainda  a  prova  testemunhal  coerente  a
confirmar  a  versão  apresentada  na  peça  vestibular,  consoante  se  infere  dos
depoimentos, de fls. 141/143, entre os quais se destacam:

…tem  conhecimento  que  o  falecido  convivia
maritalmente  com  a  autora,  constituindo  uma
família;  que  tiveram  dois  filhos,  MARTINHO  E
CÁSSIA;  que  ouviu  falar  que  o  falecido  teve  um
casamento anterior;  que não conhece a pessoa; que
até  o  falecimento  conviveram  sob  o  mesmo  teto...
(Fernando Antônio de Araújo, fl. 141).

E,
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…que  não  sabe  precisar  muito  bem,  mas  sabe
informar  que  ele  morava  com  a  autora;  que
reconhece  a  sra.  RITA  DE  CÁSSIA  e  o  sr.
MARTINHO  como  filhos  da  autora  e  do  falecido;
que  eles  conviviam  como  uma  família...(Samuel
Alves dos Santos Peixoto, fl. 142).

Como é cediço, a Constituição Federal,  no art.  226,
§3º, tutela a união estável - 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. 

 Para configuração da união estável perseguida, faz-
se mister que o relacionamento seja pautado nas seguintes premissas: na convivência
pública,  contínua  e  duradoura  e  estabelecida  com  o  objetivo  de  constituição  de
família,  como  acima  mencionada  no  caput,  do  art.  1.723,  do  Código  Civil.  Tais
requisitos se mostram devidamente confirmados no processo, bastando, para tanto,
compulsar os documentos colacionados pela autora às fls.  13/26, notadamente o
intuito  de  constituir  família,  haja  vista  a  procuração  de  fl.  13,  informando  a
intenção do fenecido em propor ação de reconhecimento de sociedade de fato com
a requerente. 

Nesse contexto, tem-se nos autos provas robustas e
contundentes  que  Antônio  Ramos  da  Silva,  apesar  de  ser  civilmente  casado,
encontrava-se  separado  de  fato,  há  bastante  tempo  e  manteve  relacionamento
amoroso paralelo com a demandante, convivência esta que durou cerca de quarenta
anos, advindo filhos em comum.

De bom alvitre,  a  posição pretoriana a  respeito da
questão: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECONHECIMENTO  DE
UNIÃO  ESTÁVEL.  SEPARAÇAO  DE  FATO.
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RECURSO  PROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME. 1.  A
mera  separação  de  fato  torna  o  separado  apto  a
contrair  um novo relacionamento sob a  forma de
união  estável. 2.  Presença  da  autora  como
companheira do de cujus na associação campestre dos
policiais  civis.  Atestado  de  óbito  do  companheiro
aponta este como residente no mesmo endereço que
a recorrente. 3. As concludentes provas documentais
e orais indicam a presença dos requisitos elencados
no  art. 1.723 do código civil para o reconhecimento
da  união  estável  mantida  entre  o  josé  e  a
demandante/recorrente no período de  1993 a  1999.
Apelo  provido.  Decisão  unânime. (TJPE;  APL
0002371-87.2004.8.17.0990; Quarta Câmara Cível; Rel.
Des. Eurico de Barros Correia Filho; Julg. 13/03/2012;
DJEPE 06/06/2012; Pág. 2581) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
UNIÃO  ESTÁVEL  POST  MORTEM.
DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS  DO  ART.
1.723  DO  CÓDIGO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  Demonstrados  os  elementos
caracterizadores essenciais da alegada união estável
entre a autora e o de cujus, quais sejam, publicidade,
continuidade, estabilidade e objetivo de constituição
de família  (art.  1.723 do Código Civil),  e havendo
indicativos seguros de que o extinto varão estava de
fato  separado  de  sua  esposa,  correto  o
reconhecimento  havido  na  origem.  Apelação
desprovida. (TJRS;  AC  111016-32.2012.8.21.7000;
Bagé;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo
Moreira  Lins  Pastl;  Julg.  28/06/2012;  DJERS
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04/07/2012) - destaquei.

Por fim,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. Prova
testemunhal  que  comprova  a  convivência  pública,
contínua e  duradoura entre as  partes.  Documentos
que  demonstram  que  a  autora  reside  no  mesmo
endereço que o réu e figura no seu cartão de saúde,
corroborando  a  prova  oral.  Afastamentos
esporádicos da demandante, para atender a um filho
doente,  que  não  caracterizam  a  ruptura  da  união.
Fato  do  apelante  ter  sido  casado  não  obsta  o
reconhecimento da união estável, justo que o mesmo
encontra-se separado de fato. Exegese do    art. 1.723,
§1º,  do  Código  Civil.  Pretensão  de  aplicação  do
regime obrigatório  de  separação  de  bens  (art.  259,
inc. II, do código de 1916). Descabimento. Varão que
contava  com menos  de  sessenta  anos  no  início  da
relação.  Sentença  mantida.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  (TJSC;  AC  2011.041686-7;  Chapecó;
Câmara  Especial  Regional  de  Chapecó;  Rel.  Des.
Subst. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 09/03/2012; Pág.
218) - sublinhei.
 
Assim  sendo,  mantenho  a  decisão  recorrida,  em

todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO. 

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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