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DIREITO  CIVIL.  Apelação  Cível.
Reconhecimento  de união  estável.  Elementos
constitutivos  (Art.  1.723  do  Código  Civil).
Ausência  de  comprovação.  Improcedência.
Acerto da sentença. Desprovimento.

-  A  não  comprovação  dos  elementos
configuradores da união estável,  previstos no
art. 1.723 do Código Civil, isto é, a convivência
pública,  contínua  e  duradoura,  estabelecida
com o objetivo de constituição de família, leva
à improcedência do pretendido reconhecimento
e seus corolários.

VISTOS, RELATADOS  e DISCUTIDOS  estes autos,  em
que são partes as acima identificadas.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento Apelação
Cível, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  da
Penha  Cândido  Pereira,  cujo  objetivo  consiste  em  impugnar  sentença
proferida pelo Juiz da 3ª Vara Mista da Comarca de Guarabira, que nos autos
da Ação de Reconhecimento de União Estável, promovida pela Apelante em
face do Espólio de Antônio Barbosa Sobrinho, representado por seus filhos,
Ardiles de Sousa Barbosa e outros, julgou improcedente o pedido. (Sentença



de fs. 114/116, publicada sob a égide do CPC de 1973).
Alega  que  viveu  maritalmente  com  o  falecido  Antônio

Barbosa Sobrinho, entre o ano de 2006 até o seu óbito, que se deu em junho
de 2011.

Aponta que após a morte abrupta do companheiro, ficou
desamparada  financeiramente;  e  que  inobstante  os  termos  da  sentença
recorrida,  há  nos autos provas documentais  e  testemunhais que atestam a
existência da união estável.

 
Alega que a juíza da causa descurou que há no processo

prova de que o endereço da Apelante é o mesmo do “de cujus”, o que por si
denota a residência comum de ambos.

Aduz  que  já  vivia  um  relacionamento  atípico  com  o
falecido,  isto  é,  desde  quando  ele  era  casado,  de  maneira  que  somente
passaram a conviver como marido e mulher após a morte da sua esposa.

Arremata  que  a  união  estável  em  questão  além  de
pública, contínua e duradoura, foi estabelecida com o intuito de constituição de
família,  atendendo,  assim,  aos  requisitos  legais,  consoante  depoimentos
testemunhais coligidos aos autos.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  da  apelação  e
consequente procedência do pedido inicial. (fs. 117/125).

Dispensa  de  preparo.  Apelante  beneficiária  da  justiça
gratuita. (f. 24).

Os recorridos ofertam contrarrazões, arguindo, em sede
de  preliminar  recursal,  violação  ao  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,
sustentam a inexistência de união estável entre a Apelante e o seu genitor.
(fs.131/142).

A Procuradoria-Geral  de Justiça deixa de se manifestar
por  entender  que inexiste  interesse público capaz de legitimar a  respectiva
intervenção ministerial. (fs. 149/153).

Em  24  de  julho  de  2017,  os  presentes  autos  foram
conclusos a esta Relatoria. (f. 157).

É o relatório.

-  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

DA PRELIMINAR DO RECURSO 

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade



Não merece guarida.

Com  efeito,  a  Apelante  ataca  os  termos  da  sentença,  inclusive  o  suposto
desacerto  da juíza da causa,  que desconsiderou a prova da residência em
comum  dos  companheiros,  para  fins  de  demonstração  do  pretendido
reconhecimento da união estável.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pelos apelados.

DO MÉRITO RECURSAL

A Apelação deve ser desprovida.

Pois  bem.  Mediante  análise  dos  autos,  vê-se  que  a
Autora/Apelante não comprovou ter convivido em regime de união estável com
o falecido, Antônio Barbosa Sobrinho, entre 2006, quando esse ficou viúvo,
até o seu óbito, em julho de 2011. (f. 12).

Isso porque, o período em que o falecido se encontrava
casado não pode ser computado para fins de reconhecimento de união estável,
mormente porque esse não se achava separado judicialmente, tampouco de
fato, da sua esposa.

Feito  esse importante  registro,  vê-se  que os elementos
que  configuram  a  união  estável,  isto  é,  a  convivência  pública,  contínua,
duradoura e com o objetivo de constituição de família, previstos no art. 1.723
do Código Civil1, não restaram cabalmente demonstrados.

De  fato,  inexistem  nos  autos  documentos  capazes  de
comprovar qualquer dependência da Autora/Apelante em relação ao de cujus, e
vice-versa. Ao contrário, na contramão do afirmado no seu depoimento pessoal
(fs.  63/  e  64),  a  única  prova  documental  coligida  pela  Recorrente  é  um
Certificado de Seguro feito pelo falecido, no qual ela não é contemplada como
sua beneficiária. (f. 22). 

Na  verdade,  com  exceção  dos  depoimentos  das
testemunhas,  que  não  são  firmes  e  coerentes  em apontar,  com clareza,  a
existência da pretendida união estável, a Autora/Apelante descurou de anexar
ao processo elementos probatórios dos aludidos “eventos sociais” que afirma
ter participado na companhia do falecido, tampouco juntou fotografias de datas
comemorativas em família, tais como Natal e Revéillon, inexistindo, portanto,
prova da publicidade da alegada convivência.

Acrescente-se  que  inobstante  afirmar  que  pagava
algumas despesas do seu ex-companheiro, não juntou, igualmente, uma única
prova  nesse  sentido.  Aliás,  não  demonstrou,  no  decorrer  da  instrução

1Art. 1.723 do Código Civil:  “(...) É reconhecida como entidade familiar a união estável entre
homem  e  mulher,  devendo  a  lei  facilitar  sua  conversão  em casamento,  configurada  pela
convivência  pública,  contínua  e  duradoura  estabelecida  com o  objetivo  de  constituição  de
família.”



processual,  qualquer  traço  de  comunhão  de  vidas  e  de  esforços,
consubstanciada na assistência material e moral recíproca. 

Por outro lado, o Apelado, Luiz Antônio Sousa Barbosa,
filho do falecido, afirma que jamais tomou conhecimento da apontada união
estável; que reside no imóvel pertencente aos seus pais, do qual jamais se
mudou; que conhece a Autora/Apelante desde aproximadamente 2008/2009,
quando ela passou a morar na casa vizinha à sua; e que seu pai  nunca a
apresentou como namorada ou esposa.

Acrescenta que seu pai era muito namorador e costumava
levar mulheres para sua residência; que desconhece qualquer relacionamento
duradouro  do  seu  genitor;  e  que  a  Apelante  não  frequentava  sua  casa
enquanto sua mãe estava viva. (f. 65).

As testemunhas arroladas pela Autora/apelante, quando
ouvidas pelo Juiz,  são uníssonas em informar que tinham conhecimento do
relacionamento  amoroso  do  casal;  que  depois  do  óbito  os  companheiros
passaram a residir na mesma casa; que o falecido sempre foi fiel à Apelante;
que o casal era unido e apresentava-se perante a sociedade como marido e
mulher.  Em  seguida,  apresentam  semelhantes  depoimentos  quando  são
questionadas pelo advogado da Autora/Apelante, isto é, aduzem que o velório
ocorreu no imóvel  onde morava o casal  e todos dirigiam-se à autora como
viúva. Por fim, dada a palavra ao defensor dos Promovidos/Apelados, afirmam
que “(...) à época a autora morava na mesma rua em que a depoente morou
com  o  seu  ex-companheiro  (...) que  ouviu  dizer que  o  SR.  ANTONIO
BARBOSA faleceu de problema do coração;  que não sabe dizer se a autora
também residiu em uma casa vizinha a do SR ANTONIO antes de morar na
casa dele (...)”; (fs. 66 e 67/ 68 e 69).

Pois  bem.  Conforme  visto,  as  próprias  testemunhas
arroladas  pela  Autora/Apelante  são  contraditórias,  pois  ao  passo  em  que
demonstram, em um primeiro momento, conhecer detalhes da vida amorosa do
casal, afirmam em seguida ter “ouvido falar” que o Sr. Antônio Barbosa morreu
do coração e, o mais contraditório, aduzem que à época moravam na mesma
rua da autora e seu companheiro e, ato contínuo, alegam “não saber dizer” que
a autora também morou em uma casa vizinha à do Sr. Antônio. 

A testemunha Maria da Luz Matias Pessoa, arrolada pelos
Promovidos/Apelados,  por  sua  vez,  afirma  que  não  tem  conhecimento  do
relacionamento amoroso do casal; e que passava em frente à casa do falecido
e via a Autora/Apelante na calçada. Adiante, alega “(...) que tem conhecimento
que a autora já morou vizinha à casa do SR. ANTONIO. (...)”. – f. 70. 

A testemunha Aldagisa Barbosa Galdino, além de alegar
que desconhece o apontado relacionamento amoroso,  diz  ter  conhecimento
das muitas namoradas do Sr. Antônio Barbosa; e que nunca ouviu dizer que a
autora tenha morado na casa do falecido. (f. 71).

Repare que a Autora/Apelante se apega ao fato  de ter



sido intimada no mesmo endereço do falecido, e com isso pretende comprovar
a alegada convivência sob o mesmo teto.

Ora,  cumpre  registrar,  inicialmente,  que  ainda  que
comprovada, a coabitação, dissociada dos demais elementos caracterizadores
da união estável, não autoriza o reconhecimento dessa última.

Sem contar  que o fato de o mandado de intimação da
Autora/Apelante ter sido dirigido ao endereço do falecido não é capaz de, por
si,  comprovar  a  convivência  do  casal  sob  o  mesmo  teto,  mormente
considerando que, segundo as testemunhas arroladas por ambas as partes,
ainda que outrora a Apelante haja residido na casa do falecido, desde o óbito
do Sr. Antônio, ela não mais se encontrava no local.

No  caso  vertente,  conforme  visto,  inexiste  prova
documental da união estável; e as provas testemunhais produzidas no decorrer
da instrução não são capazes de afirmar, com segurança, a caracterização do
respectivo instituto, de sorte que decidiu com acerto a juíza singular quando
julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 

Ante o exposto, nego provimento à Apelação Cível.

É o voto.

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                      Relator
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