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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  “POST
MORTEM”.  CONVIVÊNCIA  PÚBLICA,  CONTÍNUA,
DURADOURA E COM O INTUITO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA.  RELAÇÃO  MARITAL  COMPROVADA
ATRAVÉS  DAS  PROVAS  TESTEMUNHAIS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Cumpre reconhecer como sendo união estável a convivência
pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir
família entre a promovente e o falecido, máxime quando as
provas  testemunhais  nos  autos  são  categóricas  quanto  à
existência da relação marital entre os companheiros. 

 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA
EXCLUSIVAMENTE  TESTEMUNHAL.  INEXISTÊNCIA  DE
IMPEDIMENTO  NA  SISTEMÁTICA  PROCESSUAL  VIGENTE.
FATOS NARRADOS CONGRUENTES COM OS INSTRUMENTOS
PROBATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA  CONSTITUIÇÃO  DA  ENTIDADE  FAMILIAR.
DESPROVIMENTO. Inexiste obstáculo na sistemática processual
vigente  a  comprovação  da  união  estável  exclusivamente  por
prova testemunhal,  desde que os instrumentos sejam coerentes
para revelar o fato narrado. Como os instrumentos probatórios
retratam que a convivência entre as partes foi contínua, pública
e  teve  como  objetivo  constituir  entidade  familiar,  estão
configurados  os  requisitos  para  constituição da  união estável.
(Apelação  nº  0003824-52.2014.815.0011,  3ª  Câmara  Cível  do
TJPB, Rel. Maria das Graças Morais Guedes. DJe 23.11.2017).
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Maria Marlene da Silva Santos ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de
União Estável “Post Mortem” em face de Evelynne Silva Oliveira e outros,  através da qual se
busca a declaração de união estável com o falecido Gilberto Torres de Oliveira. 

Consta na exordial que a demandante conviveu maritalmente com o de cujus, até a
data da sua morte, em 23 de setembro de 2014, por um período de aproximadamente 10 (dez) anos.

Às fls. 93/96, o juiz julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre
os anos de 2008 e 2014. 

Irresignada, a herdeira Lamara de Brito Torres, representada por sua genitora Maria
Silvaneide de Brito, apelou, às fls. 101/105, sustentando, em suma, não existirem nos autos provas
consistentes da alegada relação material entre a autora e o seu pai. 

Aduz, também, que os testemunhos dos seus irmãos, que foram a favor da apelada,
apresentam  declarações  inverídicas  e  contraditórias,  com  o  único  objetivo  de  prejudicá-la,
considerando que a mesma recebe pensão do seu genitor. 

Afirma que a promovente apenas mantinha relação trabalhista com o de cujos, pois
era diarista de sua residência e cuidadora do mesmo. 

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão a quo. 

Ausência de contrarrazões, conforme certificado às fls. 114 verso. 

O Ministério Público não opinou no feito, diante da ausência de interesse público
primário. 

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de ação ordinária de reconhecimento de união estável,  na qual a autora
sustenta  que conviveu com o falecido  por  um período de aproximadamente  10 (dez)  anos,  até
setembro 2014, data do óbito do companheiro.  

A filha do de cujos, ora recorrente, afirma que o relacionamento da promovente com
seu genitor se tratava de uma relação trabalhista, já que ela era diarista e cuidadora do pai. Ressalta,
assim, não existirem provas convincentes da alegada convivência material.
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Pois bem, como se sabe, os requisitos para o reconhecimento da união estável, de
acordo  com  o  disposto  no  art.  1º  da  Lei  9.278/96:  “a  dualidade  de  sexo,  a  publicidade,  a
continuidade do relacionamento, e o caráter subjetivo, qual seja, o intuito de constituir família.”

Nesse mesmo sentido, o art.  1.723 do Código Civil prevê:  “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”.

Em decorrência de tal conceito, para caracterizar a união estável, do ponto de vista
legal, podemos enumerar os seguintes elementos constitutivos, segundo os ensinamentos de Sílvio
de  Salvo  Venosa1: estabilidade  e  durabilidade,  continuidade  da  relação,  diversidade  de  sexos,
publicidade e o objetivo de constituição de família. Também há outros requisitos apontados pela
doutrina como o dever de fidelidade, a unicidade de companheiro (a) e outros. 

Com efeito, verifica-se que os pressupostos previstos para a constituição da união
estável estão presentes no caso. Resta evidenciada pelas provas nos autos, como as testemunhais,
que o casal conviveu por um longo período como se marido e mulher fossem, caracterizando um
relacionamento more uxorio.

A seguir, destacamos trechos dos testemunhos dos outros filhos do falecido, os quais
nos fazem concluir pelo reconhecimento do pleito autoral. 

Depoimento de Evelynne Silva de Oliveira- fls. 80. 

“ … que RECONHECE que dona Marlene viveu maritalmente com seu
pai  Gilberto  por  um período  de  dez  anos;  …  que  o  relacionamento
amoroso existente entre seu pai e a promovente era público e notório; …
que  mesmo  antes  de  Silvia  ir  embora  Marlene  já  mantinha  um
“chamego” com seu pai;  que logo após Silvia ir  embora Marlene foi
morar com ele; que a própria testemunha de Silvia disse a declarante
que Gilberto vivia com Marlene;...”

Depoimento de Angelo Giusep Silva de Oliveira- fls. 81

“ ...… que RECONHECE que dona Marlene viveu maritalmente com seu
pai Gilberto por um período de dez anos; … que a promovente e seu pai
moravam sobre o mesmo teto, inclusive o próprio declarante chegou a se
separar  da  esposa  e  morou  dois  anos  e  meio  na  residência  da
promovente e seu pai; que a promovente e seu pai viviam como se fossem
marido e mulher;… que a promovente cuidava muito bem do seu pai e
também  do  declarante,  era  quem  arrumava  tudo  em  casa  e  lavava
cozinhava para o seu pai e o declarante (no período em que morou com
eles);  que  o  relacionamento  amoroso  existente  entre  seu  pai  e  a
promovente  era  público  e  notório,  pois  até  nos  barzinhos,  Marlene
acompanhava  seu  pai;  …  que  seu  pai  convivia  apenas  com  a
promovente...”

Corroborando tais afirmações, a ex-esposa do de cujos também reconhece a relação

1
In Direito Civil, Direito de Família, Vol. VI, 7ª Ed, p. 39-42
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marital entre o mesmo e a demandante, vejamos: 

Depoimento de Edileusa da Costa Araújo Silva- fls. 83

“… que Gilberto morou com Marlene por dez anos; que Marlene tomava
conta dele com muito zelo e dedicação, inclusive ia buscá-lo nos bares;
… que Marlene era quem cuidava de tudo e cuidou dele até a última
hora; que Gilberto só não morreu nos braços de Marlene porque estava
na UTI, mas assim que ela entrou lá, ele faleceu; … que não informou no
óbito  que  Gilberto  tinha  uma  companheira  porque  não  lhe  foi
perguntado.” 

Assim, entendo ter restado reconhecida, pelos elementos probatórios, a união estável
entre a autora e o senhor Gilberto Torres de Oliveira, sem qualquer evidência de ter havido uma
interrupção no relacionamento, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte desta não destoa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.  EXTINÇÃO DA DEMANDA
ANTE  O  RECONHECIMENTO  DA PRESCRIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
AUSENTE  HIPÓTESE  DE  PRESCRIÇÃO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  CAUSA  MADURA.  ART.  1.013,  §  3º,  DO  CPC.
CONVIVÊNCIA  COM  O  OBJETIVO  DE  CONSTITUIR  FAMÍLIA
CONFIGURADA.  VERIFICADA  A  SEPARAÇÃO  DE  FATO.  APELO
PROVIDO.  A Sentença Recorrida  padece  de  nulidade  por  inexistir  a
possibilidade  de  reconhecimento  da  prescrição  em  demanda
declaratória,  o  que  impõe-se  sua  desconstituição  e  a  apreciação
imediata do mérito por esta Corte, conforme o disposto no art. 1.013, §
3º  do CPC.  Na hipótese  dos  autos,  diante  da  prova colacionada,  se
confirma  a  assertiva  de  que  a  Apelante  e  o  de  cujus  mantiveram
relacionamento afetivo com o inafastável objetivo de constituir família.
(Apelação nº 0000622-32.2013.815.0131, 1ª Câmara Cível do TJPB, Rel.
Leandro dos Santos. DJe 12.12.2017).

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.  PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL.  INEXISTÊNCIA  DE  IMPEDIMENTO  NA
SISTEMÁTICA  PROCESSUAL  VIGENTE.  FATOS  NARRADOS
CONGRUENTES  COM  OS  INSTRUMENTOS  PROBATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONSTITUIÇÃO
DA ENTIDADE FAMILIAR. DESPROVIMENTO. Inexiste obstáculo na
sistemática  processual  vigente  a  comprovação  da  união  estável
exclusivamente  por  prova  testemunhal,  desde  que  os  instrumentos
sejam coerentes  para revelar  o fato narrado.  Como os  instrumentos
probatórios retratam que a convivência entre as partes foi  contínua,
pública  e  teve  como  objetivo  constituir  entidade  familiar,  estão
configurados  os  requisitos  para  constituição  da  união  estável.
(Apelação nº 0003824-52.2014.815.0011, 3ª Câmara Cível do TJPB, Rel.
Maria das Graças Morais Guedes. DJe 23.11.2017).

Desembargador José Ricardo Porto
 4



Ap.nº 0001738-33.2015.815.0251

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  POST
MORTEM. HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA.
COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPEDIMENTO  PARA  A
DECLARAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.  CONVIVÊNCIA  PÚBLICA,
CONTÍNUA E DURADOURA EVIDENCIADA. CLARO OBJETIVO DE
CONSTITUIR  FAMÍLIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.  O reconhecimento da união estável
exige  demonstração  de  convivência  pública,  contínua  e  duradoura
entre o homem e a mulher, estabelecida com o objetivo de constituição
de família, bem como que inexistam impedimentos à constituição dessa
relação.  "A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento no sentido de que a existência de casamento válido não
obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de
fato  ou  judicial  entre  os  casados." (Apelação  nº  0011093-
55.2015.815.2001, 4ª Câmara Cível do TJPB, Rel. João Alves da Silva.
DJe 29.08.2017)

PROCESSUAL CIVIL - Embargos de declaração - Contradição entre a
fundamentação e o dispositivo - Correção - Erro no dispositivo - Ação de
reconhecimento de união estável - Caracterização - Reconhecimento -
Reconhecimento  -  Requisitos  legais  -  Art.  1.723,  do  Código  Civil  -
Embargos  de  declaração  acolhidos.  Verificada  a  existência  de
contradição  entre  a  fundamentação  e  o  dispositivo  do  acórdão,  os
embargos de declaração constituem via adequada para a correção.  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  documentação  demonstrando  a
existência da união estável, não merece reparos a sentença vergastada
na  medida  em  que  as  provas  coligidas  ao  encarte  processual  se
mostram  suficientes  à  caracterização  da  união  estável  entre  os
conviventes. (Embargos de Declaração nº 0044524-51.2013.815.2001, 2ª
Câmara Cível do TJPB, Rel. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. DJe
15.08.2017).

Desse  modo,  DESPROVEJO  O  APELO,  MANTENDO  A SENTENÇA EM
TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
 5



Ap.nº 0001738-33.2015.815.0251

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/02
J/011 R

Desembargador José Ricardo Porto
 6


