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APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL
HOMOAFETIVA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. - PROCEDÊNCIA
NA ORIGEM.

(1) PARTILHA. NÃO INCLUSÃO NA RUBRICA "DOS
PEDIDOS". INSERÇÃO NAS ALEGAÇÕES. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRETENSÃO VERSADA.

- A petição inicial merece interpretação lógico-sistemática,
não sendo adequado seccioná-la por tópicos. Assim, devem ser
considerados todos os requerimentos feitos ao longo do petitório,
inclusive os implícitos, ainda que não localizados no item
"pedidos". Daí decorre a higidez da decisão que acolhe pleito
constante do bojo da exordial, até porque mais consentânea com
a garantia de máxima efetividade ao direito de ação. Inteligência
dos arts. 2º, 128, 262, 293, primeira parte, e 460 do CPC; e 5º,
inc. XXXV, da CRFB; e da principiologia processual.

(2) UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. REQUISITOS
CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO BEM LANÇADO.

- A união estável é entidade familiar protegida pelo Estado,
configurando-se na convivência dotada de: a) publicidade; b)
continuidade; c) estabilidade; e d) objetivo de constituir família,
dispensando-se a dualidade de sexos, em leitura sistemática do
ordenamento jurídico hodierno, por se dirigir a proteção estatal à
tutela do afeto consubstanciado na solidariedade familiar,
independente de sua composição de gênero. Dessa forma,
demonstrados os referidos pressupostos por quem pleiteia o seu
reconhecimento, enquanto fato constitutivo de seu direito, e não
aportados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
imperativa é a manutenção da procedência exarada. Inteligência
dos arts. 333 do CPC; 1.723, caput, do CC; e 1º, inc. III, 3º, incs. I
e IV, e 226, caput e § 3º, da CRFB.

(3) REGIME SUCESSÓRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.790
DO CC. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.829 DO CC.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.

- O art. 1.790 do Código Civil, que estabelece o regime
sucessório na união estável, é inconstitucional, pois: a)
estabelece, sem que presente discrímen legítimo, diferenciação
entre a união estável e o casamento, nada obstante ambas sejam
entidades familiares escoradas em afeto de idêntica valia e sob



igual tutela protetiva estatal; b) ofende o princípio da igualdade
filial ao ensejar consequências diferenciadas à prole a depender
de sua origem; c) pretere o companheiro em desfavor de outros
parentes sucessíveis, ferindo-lhe a dignidade e o direito
fundamental à herança, em previsões expurgadas de
proporcionalidade e razoabilidade; e d) mitiga a proteção
sucessória do companheiro assegurada por diploma anterior,
ferindo o princípio do não retrocesso social. Assim, ausente
norma disciplinadora aplicável, faz-se cabível a incidência, por
analogia, do art. 1.829 do Código Civil, que delineia o regime
sucessório no casamento. Inteligência dos arts. 4º da LINDB; 126
do CPC; 1.790 e 1.829 do CC; e 1º, caput e inc. III, 3º, incs. II a
IV, 5º, incs. XXX, XXXVI e LIV, 226, caput e § 3º, e 227, § 6º, da
CRFB.

(4) PETIÇÃO DE HERANÇA. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA
ACERTADA.

- Em se aplicando à união estável o regime da comunhão
parcial de bens, por subsidiariedade, em razão da ausência de
contrato escrito entre as partes, além da meação garantida ao
companheiro sobrevivente sobre os bens adquiridos
onerosamente na constância da união estável, inexistindo
descendentes e ascendentes, garante-se-lhe, a título de herança,
também a totalidade da meação do de cujus, na extensão dos
bens comprovados, enquanto fato constitutivo de seu direito,
como enquadráveis em tal condição, desde que não derruída
esta, pela parte adversa, com fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, tornando, assim, imperativa a manutenção da
procedência exarada. Inteligência dos arts. 333 do CPC; e 1.658
a 1.666, 1.725 e 1.829 do CC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.084018-1, da comarca de Rio do Sul (Vara da Família Órfãos, Sucessões Inf e
Juventude), em que são apelantes E. G. T. e outros, e apelada M. L. R. de M.:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Sérgio Izidoro Heil, com voto, e dele participou o
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2016.

Henry Petry Junior
RELATOR
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RELATÓRIO

1 A ação
M. L. R. DE M. ajuizou, em 6.10.2009, "ação ordinária de

reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com pedido de antecipação de
tutela" (autos n. 001.09.139331-1) (fls. 2/10) contra o ESPÓLIO DE R. G.,
representado por sua inventariante E. G. T., todos qualificados nos autos.

Narrou que: [a] a autora e R. G., solteiras, viveram em concubinato por 6
(seis) anos e 8 (oito) meses, no mesmo domicílio, como se casadas fossem; [b]
durante o período de convivência, montaram uma empresa, que não logrou sucesso;
[c] adquiriram, com esforço comum, um apartamento no Município de Guarulhos, no
Estado de São Paulo, que está alugado, mas cujos alugueis estão sendo retidos pela
irmã de R. G.; [d] diante das dificuldades financeiras, decidiram morar no Município
de Rio do Sul, no Estado de Santa Catarina, com a irmã de R. G., de nome L. G. B.,
tendo, pelas dificuldades, acordado de que a autora voltaria a trabalhar em São Paulo
e, quinzenalmente, visitaria R. G., que continuaria a morar em Rio do Sul; [e] R. G.
sofreu um aneurisma cerebral, tendo a autora, num primeiro momento, voltado para
Rio do Sul para dela cuidar, mas, depois, retornado a São Paulo para fins laborais,
mantendo as visitas quinzenais; [f] a irmã de R. G., no período da doença desta,
devolveu o imóvel locado pelo casal e se desfez do veículo KOMBI/VOLKSWAGEN,
ainda em pagamento pela autora e R. G., e dos bens móveis que guarneciam a
residência do casal em Rio do Sul; [g] foi proibida de visitar sua companheira durante
o período de doença e, quando do falecimento, impedida de participar dos serviços
fúnebres; e [h] as companheiras contribuíram para o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), sendo cabível a concessão do benefício à autora pelo reconhecimento
da união estável.

Requereu, por fim, fosse(m): [a] preliminarmente, concedida a
antecipação dos efeitos da tutela a fim de que reintegrada na posse: [a.1] indireta, do
apartamento, recebendo os valores dos aluguéis diretamente do locatário; e, [a.2]
direta, dos móveis que guarneciam a residência do casal; e, [b] no mérito, julgados
totalmente procedentes os pedidos formulados para que reconhecido(a): [b.1] a união
estável entre a autora e R. G.; [b.2] o direito à herança; e [b.3] o direito ao benefício
previdenciário junto ao INSS.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/79.
Instado o Ministério Público à manifestação (fl. 80), deixou de se

manifestar sobre o mérito por não consubstanciar interesse ministerial (fls. 81/82).
Determinada a emenda da inicial a fim de que aditado o polo passivo

com a inclusão dos herdeiros J. G., V. G., E. G. T., L. G. B. e E. G.
A autora acostou petitório (fls. 85/86) e documentação (fls. 87/88).
Deferida a emenda à inicial (fl. 89); indeferida a antecipação dos efeitos

da tutela (fl. 91), por se entender ausente prova inequívoca dos fatos narrados,
especialmente quanto à existência da união estável no momento do falecimento de R.
G.; e, em "exceção de incompetência" (autos n. 0043608-02.2010.8.26.0001) oposta
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por V. G., declinou-se da competência e determinou-se a remessa ao juízo
competente (fls. 123/124).

Distribuído à Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude
da comarca de Rio do Sul, em 9.6.2011, como "ação ordinária de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato" (autos n. 054.11.004785-4).

Citados (fls. 107, 112/114 e 128), os réus, conjuntamente, apresentaram
resposta na forma de contestação (fls. 130/142).

Narraram que: [a] nunca existiu união estável entre a autora e R. G., as
quais mantinham relação profissional e de amizade; [b] moraram juntas como amigas;
[c] a autora indica como última residência sua e de R. G. um imóvel no Município de
Jaçanã, no Estado de São Paulo, o que é faticamente impossível, pois, desde junho
de 2006, R. G. morava no Município de Rio do Sul, neste Estado; [d] a aduzida
relação, se existente, nunca foi pública; [e] inexiste durabilidade na relação, vez que a
própria autora reconhece períodos em que morou em São Paulo; [f] a não
comprovação da união estável afasta o direito de herança; [g] o apartamento foi
adquirido por R. G. com importe decorrente de venda de imóvel exclusivo de origem
anterior ao aduzido início da relação; [h] o apartamento atual foi objeto de alienação;
[i] o veículo KOMBI/VOLKSWAGEN não pertencia a R. G., encontrando-se registrado
no nome do cunhado desta, I. DOS S. B.; e [j] inexiste prova quanto à existência dos
bens móveis indicados.

Requereram, por fim, fossem julgados totalmente improcedentes os
pedidos formulados na exordial.

A contestação veio instruída com os documentos de fls. 143/186-v.
Deferida a realização de prova oral.
Em audiência de instrução e julgamento (fls. 204-A, 217, 236 e 258): [a]

inexitosa a conciliação; [b] procedeu-se: [b.1] à tomada do depoimento pessoal da
autora (fl. 204-A e mídia acostada à fl. 204-B) e do réu V. G. (fl. 204-A e mídia
acostada à fl. 204-B); e [b.2] à oitiva de 4 (quatro) testemunhas arroladas pela autora
(fls. 218/220, 237/240 e 259/260).

A autora (fls. 262/265) e os réus, estes conjuntamente (fls. 267/271),
apresentaram memoriais.

Após, sobreveio sentença (fls. 273/278).
1.1 A sentença
No ato compositivo da lide (fls. 273/278), proferido em 23.7.2013, o

Magistrado RENATO GUILHERME GOMES CUNHA: [a] julgou procedentes os
pedidos a fim de: [a.1] reconhecer post mortem a união estável mantida entre a
autora e R. G., no período do início de 2003 a agosto de 2009, data do óbito desta; e
[a.2] reconhecer à autora, a título de herança, o direito à metade: [a.2.1] de 1 (um)
apartamento e sua respectiva vaga de garagem localizado no Município de
Guarulhos, no Estado de São Paulo; [a.2.2] de 1 (um) veículo
KOMBI/VOLKSWAGEN; e [a.2.3] dos bens móveis que guarneciam a residência do
casal em Rio do Sul, neste Estado; e [b] reconhecer a incompetência da Justiça
Comum Estadual para apreciar a pretensão de obtenção de benefício previdenciário
junto ao INSS.
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Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa.

1.2 O recurso
Irresignados, os réus, conjuntamente, interpõem recurso de apelação

(fls. 282/298).
Sustentam que: [a] a autora não soube precisar o início da relação, com

uma variação de cerca de 12 (doze) meses, razão pela qual as declarações de
terceiro acostadas são inverídicas; [b] as testemunhas dizem ter perdido o contato
com a autora e R. G. após a mudança para Rio do Sul em 2006, pelo o que não
podem afirmar continuidade da alegada relação até 2009; [c] não há comprovação
das alegadas visitas quinzenais feitas pela autora a R. G.; [d] os aduzidos problemas
financeiros são contraditórios à narrada frequência das visitas; [e] a publicidade da
relação não é extraída de nenhum dos depoimentos; [f] os documentos acostados
não comprovam a relação estável alegada; [g] a presença dos requisitos da união
estável não restou demonstrada; [h] o apartamento foi adquirido exclusivamente por
R. G., com verba decorrente da venda de imóvel anterior à relação aduzida; [i] o
instrumento de confissão de dívida foi uma atitude de R. G. para assegurar a posse
do bem à autora; [j] o apartamento foi objeto de transferência pela irmã de R. G., L.
G. B., primeiro, para o irmão de R. G., V. G., e sua esposa, e, depois, para terceiros,
O. F. G. e H. DE A. G., negócios estes nunca questionados; [k] a vaga de garagem
não restou contemplada no pleito exordial, sendo a sentença, no ponto, extra petita;
[l] o veículo KOMBI/VOLKSWAGEN está registrado no nome do cunhado de R. G., I.
DOS S. B., não havendo falar em direito de herança sobre o automóvel apenas por ter
ele sido usado, a título de comodato, pela autora e por R. G.; [m] os bens móveis
indicados na inicial não foram discriminados e não tiveram sua existência
comprovada; e [n] a sociedade empresarial não foi objeto de pedido de partilha na
exordial, sendo a sentença, no ponto, extra petita.

Requerem, por fim, seja: [a] preliminarmente, declarada a nulidade
parcial da sentença, porquanto extra petita, com relação à partilha de: [a.1] vaga de
garagem; e [a.2] sociedade empresarial; e, [b] no mérito, dado provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para que julgados totalmente improcedentes os pedidos
formulados na exordial.

Sem contrarrazões (fl. 303).
Com a ascensão dos autos a esta Corte de Justiça, a

Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da lavra da Procuradora de Justiça LENIR
ROSLINDO PIFFER: [a] opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
quanto à existência da união estável; e [b] deixou de se manifestar sobre a partilha,
por não consubstanciar interesse ministerial (fls. 308/313).

Após, vieram-me conclusos em 8.1.2014 (fl. 314).
É o relatório possível e necessário.
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VOTO

2 A admissibilidade do recurso
O procedimento recursal, em seu juízo de admissibilidade, comporta

uma série de pressupostos, doutrinariamente divididos em: [a] intrínsecos, os quais
se compõem por: [a.1] cabimento; [a.2] interesse recursal; [a.3] legitimidade recursal;
e [a.4] inexistência de fato extintivo do direito de recorrer; e [b] extrínsecos, que se
subdividem em: [b.1] regularidade formal; [b.2] tempestividade; [b.3] preparo; e [b.4]
inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer ou do seguimento do recurso.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
2.1 A preliminar
2.1.a A (in)congruência da sentença
Sustentam os réus que a vaga de garagem e a sociedade empresarial

não restaram contempladas no pleito de partilha na exordial, sendo a sentença, no
ponto, extra petita.

Não lhes socorre acerto, pelo o que se expõe na sequência.
2.1.a.1 A introdução necessária
2.1.a.1.1 A validade da decisão
A validade da decisão judicial perpassa, invariavelmente, pelo princípio

dispositivo, da adstrição ou da congruência, o qual vem consagrado, em essência:
[a] na exigência de que o processo comece por iniciativa da parte, não podendo o juiz
prestar a tutela jurisdicional sem requerimento, apesar de, uma vez provocado,
caber-lhe dar impulso ao feito (arts. 2º e 262 do Código de Processo Civil); [b] na
regra segundo a qual cabe ao juiz decidir a lide nos limites em que proposta,
sendo-lhe proibido discutir questões não levantadas e que a lei exige sejam trazidas à
baila pelas partes (art. 128 do Código de Processo Civil); e [c] na vedação ao togado
de proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da requerida, e de
condenar o réu em quantidade superior ou objeto distinto daquele pleiteado, devendo
a sentença ser certa, mesmo que solucione relação jurídica condicional (art. 460 do
Código de Processo Civil).

Consoante interpretação doutrinária (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da
prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
antecipação da tutela. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. v. 2. p.
341), a decisão judicial precisa ser congruente tanto em relação à demanda que
resolve quanto no tocante aos sujeitos a quem atinge, bem como congruente em si
mesma.

Nesse sentir, classifica-se a congruência em: [a] externa, que diz
respeito à necessidade de que a decisão relacione-se com os sujeitos envolvidos
(congruência subjetiva) e com os elementos objetivos que lhe deram causa e
aqueles contrapostos pelo réu (congruência objetiva); e [b] interna, atinente à
obediência aos pressupostos para sua intelecção como ato judicial, como certeza,
clareza, coerência e liquidez.
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No âmbito da congruência externa objetiva, tem-se, segundo lição de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, citado por FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO
BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, a necessidade de "decidir nos
limites da demanda proposta", que "significa não ir além ou fora deles, nem ficar
aquém" (op. cit. p. 343). Quando se vai além dos limites, a decisão é ultra petita; se
fica fora, é extra petita; e, se fica aquém, é citra petita.

De acordo com DIDIER JR., BRAGA e OLIVEIRA: [a] a decisão é ultra
petita quando: [a.1] "concede ao demandante mais do que ele pediu"; [a.2] "analisa
não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos
essenciais"; ou [a.3] "resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do
processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes" (op. cit. p.
344); [b] a decisão é extra petita quando: [b.1] "tem natureza diversa ou concede ao
demandante coisa distinta de que foi pedida"; [b.2] "leva em consideração
fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que
foram efetivamente suscitados"; ou [b.3] "atinge sujeito que não faz parte da relação
jurídica processual" (op. cit. p. 347); e [c] a decisão é citra petita quando deixa de
analisar: [c.1] "pedido formulado"; [c.2] "fundamento de fato ou de direito trazidos
pela parte"; ou [c.3] "pedido formulado por um ou em face de um determinado sujeito
do processo" (op. cit. p. 350).

Com relação às consequências, a existência dos vícios consubstancia a
invalidade da decisão, dada a inegável caracterização de error in procedendo, sendo
que, em regra: [a] na ultra petita, tem-se a invalidade cingida à parte da decisão em
que se superam os limites da lide, isto é, o malfadado plus, demandando decotação;
[b] na extra petita, tem-se a invalidade por inteiro, demandando nova decisão; e [c]
na citra petita, tem-se a invalidade pela incompletude da decisão, demandando
integração.

Dessa forma, possível concluir que: [a] a sentença é ultra petita
quando, em excesso às pretensões formuladas nos autos, vai além dos pedidos ou
fundamentos consubstanciados nos limites da lide compostos pelas partes, em
verdadeiro "exagero" do juiz, ensejando, como consequência, a decotação da parte
excessiva da decisão, pela inegável caracterização de error in procedendo; [b] a
sentença é extra petita quando, em desapego às pretensões formuladas nos autos,
examina pedidos ou fundamentos estranhos aos limites da lide compostos pelas
partes, em verdadeiro proceder "inventivo" do juiz, ensejando, como consequência, a
invalidação por inteiro da decisão e a prolação de novo ato, pela inegável
caracterização de error in procedendo; e [c] a sentença é citra petita quando, em
desatenção às pretensões formuladas nos autos, deixa de examinar pedidos ou
fundamentos consubstanciados nos limites da lide compostos pelas partes, em
verdadeiro "esquecimento" do juiz, ensejando, como consequência, a invalidade em
razão da incompletude da decisão, demandando integração, pela inegável
caracterização de error in procedendo.

Antes, porém, de proceder à análise da hipótese vertente, cumpre
verificar premissa imprescindível ao deslinde da quaestio.

2.1.a.1.2 A extensão do pedido
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O pedido é o elemento que se pretende ver analisado e deferido com a
propositura da demanda, extraindo-se da interpretação lógico-sistemática das
alegações do autor, ou seja, levam-se em conta todos os requerimentos feitos ao
longo do petitório, inclusive os implícitos, não se limitando àqueles constantes de
capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos", sem ofensa à regra da restritividade
na hermenêutica dos pedidos (art. 293, primeira parte, do Código de Processo Civil)
ou ao princípio dispositivo, da adstrição ou da congruência (decisão ultra ou extra
petita) (arts. 2º, 128, 262 e 460 do Código de Processo Civil), porquanto proceder
mais consentâneo com a garantia de máxima efetividade ao direito de ação (art. 5º,
inc. XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Assim, atendidas tais premissas, não haverá falar em invalidade da
decisão como ultra petita ou extra petita por ofensa ao princípio dispositivo, da
adstrição ou da congruência (arts. 2º, 128, 262 e 460 do Código de Processo Civil),
mesmo porque cabe à parte expor os fatos e ao juiz dizer o direito, em exegese dos
princípios da mihi factum dabo tibi jus (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura
novit curia (o juiz é quem conhece o direito).

Outra não é a concepção do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no
REsp n. 1.427.522/AM, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 9.6.2015; STJ, AgRg
no REsp n. 1.462.355/SC, rel. Min. Og Fernandes, j. em 16.6.2015; STJ, AgRg no
REsp n. 1.392.983/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 16.6.2015; STJ,
AgRg no AREsp n. 124.613/PR, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. em 18.6.2015; e
STJ, AgRg no AREsp n. 690.054/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
23.6.2015), acompanhada por esta Corte (TJSC, AC n. 2013.085135-9, rel. Des.
Francisco Oliveira Neto, j. em 7.4.2015; TJSC, AC n. 2010.082406-1, rel. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 9.4.2015; TJSC, AC n. 2015.012338-0, rel. Des.
Fernando Carioni, j. em 28.4.2015; e TJSC, EDcl em AC n. 2012.080589-2, rel. Des.
Gerson Cherem II, j. em 14.5.2015), inclusive sob minha Relatoria (TJSC, AC n.
2013.065583-6, deste Relator, j. em 23.1.2014; TJSC, AC n. 2013.072216-8, deste
Relator, j. em 25.6.2015; e TJSC, AC n. 2015.042427-5, deste Relator, j. em
23.7.2015).

Assentadas tais conjecturas, passa-se à análise do caso concreto
submetido ao crivo jurisdicional.

2.1.a.2 A espécie
Na situação vertente, constata-se que, apesar de a autora não ter

formulado pleito específico, no capítulo "dos pedidos" (fls. 9/10), quanto à vaga de
garagem e à sociedade empresarial, declinou pretensão de partilha dos bens
adquiridos na constância da união com R. G., tendo, no corpo da exordial, relatado
sua participação não apenas na aquisição do apartamento e dos bens móveis, mas,
também, da vaga de garagem e da sociedade empresarial.

Logo, formulado pedido de partilha dos bens móveis e imóveis
adquiridos na constância da união estável, aqueles declinados na exordial e
enquadráveis em tal condição deverão ser objeto de divisão, ainda que não
explicitados no contexto dos pedidos finais, ressalvada eventual exclusão expressa e
específica, observada a interpretação lógico-sistemática.
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Sobre o tema, mutatis mutandis, já tive a oportunidade de decidir,
valendo conferir: TJSC, AC n. 2007.048376-2, deste Relator, j. em 3.3.2009; TJSC,
AC n. 2007.040174-6, deste Relator, j. em 9.11.2010; e TJSC, AC n. 2013.072216-8,
deste Relator, j. em 25.6.2015.

Assim, assentada a validade do decisório de primeira instância, vê-se
apta a demanda à apreciação meritória, incursão a qual se dá início.

2.2 O mérito
2.2.a O ônus da prova
O ônus da prova é um encargo processual que se confere a um sujeito

da demanda acerca da demonstração de certas alegações de ordem fática, não se
confundindo com um dever, pois não se pode exigir o seu cumprimento, sendo que,
em caso de inobservância, apenas restará o encarregado, possivelmente, submetido
a uma situação de desvantagem.

Nesse sentido, estabelece o legislador, abstratamente, quem tem de
provar o quê, definindo, como regra geral, no art. 333 do Código de Processo Civil,
que o ônus da prova é dado: [a] ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
(inciso I); e [b] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).

A norma lastreia-se na noção de que o autor deve provar os fatos
constitutivos do direito que afirma ter, mas não a inexistência dos elementos que
impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou impõem a sua
extinção, sob pena de receber o encargo de fazer prova negativa, também chamada
pela doutrina de diabólica, dada sua dificuldade ou mesmo impossibilidade de
produção. Assim, confere-se ao réu, pretenso resistente do direito do autor, a
atribuição de demonstrar tais fatos.

Outrossim, consigna-se que o regramento do ônus da prova, segundo
tradicional apreciação doutrinária (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Julgamento e
ônus da prova. Temas de direito processual civil - segunda série. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1988), pode ser analisado sob uma dupla perspectiva: [a] ônus subjetivo ou
formal; e [b] ônus objetivo ou material.

A primeira perspectiva - ônus subjetivo ou formal - consubstancia a
feição do regramento enquanto dirigido às partes (sujeitos parciais), como um norte
ao desenvolvimento de sua atividade probatória, estabelecendo verdadeira regra de
conduta das partes ou, ainda, regra de instrução, porquanto dá aos litigantes o
conhecimento quanto à sua respectiva parte de responsabilidade na formação do
arcabouço probatório destinado à construção do convencimento fático do juízo.

Contudo, é possível que as provas não venham a ser produzidas pelas
partes ou, se produzidas, não sejam suficientes à compreensão da realidade fática
pelo juiz, o qual, porém, mesmo sem prova, tem o dever de julgar.

Assim, exsurge a segunda perspectiva - ônus objetivo ou material -
dirigida ao julgador (sujeito imparcial) como uma regra de julgamento, a fim de evitar
o non liquet ("não está claro") do Direito Romano, não admitido nos sistemas
hodiernos. Por tal feição, a partir da identificação de a quem cabia o ônus de fazer
determinada prova, uma vez finda a instrução, faz-lhe o togado suportar as
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respectivas consequências negativas de eventual ausência ou insuficiência
probatória.

Por fim, segundo lição de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO
CRUZ ARENHART, a regra de distribuição do ônus da prova destina-se "a iluminar o
juiz que chega ao fim do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se
passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se
livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela
parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve
ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos" (Curso
de processo civil: processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. v. 2. p. 267).

Nada obstante paire a dúvida e reste ausente prova concreta das
alegações, por vezes, alguns fatos podem ser tomados como incontroversos,
passando a independer de prova, como dita o art. 334 do Código de Processo Civil:
[a] notórios (inciso I); [b] afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
(inciso II); [c] admitidos, no processo, como incontroversos (inciso III); e [d] em cujo
favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (inciso IV).

Dentre as situações acima, destaca-se aquela dos fatos afirmados por
uma parte e confessados pela parte contrária. Trata-se do instituto da confissão,
a qual ocorre, segundo letra do art. 348 do Diploma Processual Civil, "quando a parte
admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário".

Sobre os seus efeitos, por fim, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO
CRUZ ARENHART apontam serem 2 (dois): "a dispensa de prova do fato pela parte
contrária (art. 334, II, do CPC) e a presunção de veracidade (quase que absoluta)
sobre o fato confessado" (op. cit. p. 283).

Cumpre conceder especial relevo, ainda, à situação dos fatos
admitidos, no processo, como incontroversos. A previsão reporta ao princípio do
ônus da impugnação especificada constante do caput do art. 302 do Estatuto Buzaid,
segundo o qual, em contestação, cabe "ao réu manifestar-se precisamente sobre os
fatos narrados na petição inicial", sob pena de se presumirem "verdadeiros os fatos
não impugnados".

Nesse sentido, bem assentam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, para quem "no processo civil é proibida a contestação
genérica, isto é, por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação
especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na
petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele,
incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade - CPC 319)" (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 688).

Assentadas tais conjecturas, passa-se à análise do caso concreto
submetido ao crivo jurisdicional.

2.2.b O reconhecimento da união estável
Sustentam os réus, em síntese, que a presença dos requisitos da união

estável não restou demonstrada, pois: [a] a autora não soube precisar o início da
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relação, com uma variação de cerca de 12 (doze) meses, razão pela qual as
declarações de terceiro acostadas são inverídicas; [b] as testemunhas dizem ter
perdido o contato com a autora e R. G. após a mudança para Rio do Sul em 2006,
pelo o que não podem afirmar continuidade da alegada relação até 2009; [c] não há
comprovação das alegadas visitas quinzenais feitas pela autora a R. G.; [d] os
aduzidos problemas financeiros são contraditórios à narrada frequência das visitas;
[e] a publicidade da relação não é extraída de nenhum dos depoimentos; e [f] os
documentos acostados não comprovam a relação estável alegada.

Não lhes socorre acerto, pelo o que se expõe na sequência.
2.2.b.1 A introdução necessária
A união estável é reconhecida pela Constituição da República

Federativa do Brasil (art. 226, caput e § 3º) e pelo Código Civil (art. 1.723, caput)
como entidade familiar protegida pelo Estado, configurando-se na convivência
pública, contínua e duradoura estabelecida a fim de constituir família.

De acordo com ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO, citado por
CARLOS ROBERTO GONÇALVES, instaura-se a união estável "a partir do instante
em que resolvem seus integrantes iniciar a convivência, como se fossem casados,
renovando dia a dia tal conduta, e recheando-a de afinidade e afeição, com vistas à
manutenção da intensidade" (Direito civil brasileiro: direito de família. 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 2013. v. 6. p. 614).

Os seus elementos caracterizadores são listados, a partir de exegese
do texto legal, pela doutrina (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONHA FILHO,
Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de família: as famílias em perspectiva
constitucional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 6), a qual os
desdobra em: [a] essenciais: [a.1] publicidade; [a.2] continuidade; [a.3] estabilidade;
e [a.4] objetivo de constituir família; e [b] acidentais: [b.1] tempo de convivência; [b.2]
existência de prole; e [b.3] exigência de coabitação.

Antes de proceder ao exame dos requisitos propriamente ditos, porém,
cumpre consignar que, apesar de expressamente prevista a dualidade de sexos no
texto constitucional e na lei ("entre o homem e a mulher"), já há muito vinha sendo
afastada como pressuposto da união estável.

Segundo lição de CRISTIANO CHAVES e NELSON ROSENVALD,
conforme referência de GAGLIANO e PAMPLONHA FILHO, "efetivamente, a união
entre pessoas homossexuais poderá estar acobertada pelas mesmas características
de uma entidade heterossexual, fundada, basicamente, no afeto e na solidariedade.
Sem dúvida, não é a diversidade de sexos que garantirá a caracterização de um
modelo familiar, pois a afetividade poderá estar presente mesmo nas relações
homoafetivas" (op. cit. p. 432/433).

Na temática, aliás, bem dissertou LUÍS ROBERTO BARROSO, citado
por GAGLIANO e PAMPLONHA FILHO, para quem "é certo [...] que a referência a
homem e mulher não traduz uma vedação da extensão do mesmo regime às relações
homoafetivas. Nem o teor do preceito nem o sistema constitucional como um todo
contêm indicação nessa direção. Extrair desse preceito tal consequência seria
desvirtuar a sua natureza: a de uma norma de inclusão. De fato, ela foi introduzida na
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Constituição para superar a discriminação que, historicamente, incidira sobre as
relações entre homem e mulher que não decorressem do casamento. Não se deve
interpretar uma regra constitucional contrariando os princípios constitucionais e os fins
que a justificaram" (op. cit. p. 426).

De acordo com ensinamentos de MARIA BERENICE DIAS, "a
homossexualidade acompanha a história do homem. Não é crime nem pecado; não é
uma doença nem um vício. Também não é um mal contagioso, nada justificando a
dificuldade que as pessoas têm de ser amigas de homossexuais. É simplesmente
uma outra forma de viver. A origem não se conhece. Aliás, nem interessa, pois,
quando se buscam causas, parece que se está atrás de um remédio, de um
tratamento para encontrar cura para algum mal. Mas tanto a orientação homossexual
não é uma doença que, na Classificação Internacional das Doenças - CID, está
inserida no capítulo Dos Sintomas Decorrentes de Circunstâncias Psicossociais. O
termo 'homossexualismo' foi substituído por homossexualidade, pois o sufixo 'ismo'
significa doença, enquanto o sufixo 'dade' quer dizer modo de ser" (Manual de direito
das famílias. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.
186).

Em decisão paradigmática no cenário jurídico nacional, declinou MARIA
BERENICE DIAS que, por ser "inconteste que o relacionamento homoafetivo é um
fato social que se perpetua através dos séculos, não pode mais o Judiciário se olvidar
de prestar a tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição
de família. A união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não a
diversidade de sexo. E, antes disso, é o afeto a mais pura exteriorização do ser e do
viver, de forma que a marginalização das relações mantidas entre pessoas do mesmo
sexo constitui forma de privação do direito à vida, em atitude manifestamente
preconceituosa e discriminatória. Deixemos de lado as aparências e vejamos a
essência" (TJRS, AC n. 70012836755, rela. Desa. Maria Berenice Dias, j. em
21.12.2005).

Nesse sentir, em decisões de ampla repercussão, o Supremo Tribunal
Federal (STF, ADPF n. 132/RJ e ADI n. 4.277/DF, rel. Min. Ayres Britto, j. em
5.5.2011) reconheceu a inconstitucionalidade da distinção de tratamento legal às
uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo, e o Superior Tribunal de
Justiça (STJ, REsp n. 1.183.378/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 25.10.2011)
decidiu pela inexistência de óbices legais à celebração de casamento entre pessoas
de mesmo sexo, cominando na edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da
Resolução n. 175/2013, que "dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento
civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo
sexo".

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, em
mesmo caminhar, editou o Provimento n. 17/2011, admitindo o reconhecimento da
união estável homoafetiva, e a Circular n. 5/2013, autorizando a formalização do
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Assim, na atual conjuntura, a dualidade de sexos faz-se absolutamente
prescindível à configuração da união estável, com espeque, sobretudo, nos princípios
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da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição da República
Federativa do Brasil), da solidariedade (art. 3º, inc. I, da Constituição da República
Federativa do Brasil) e do bem estar coletivo e da vedação à discriminação (art. 3º,
inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Isso posto, passa-se à dissecação dos pressupostos da união estável
que persistem em acolhida.

1. Primeiro, os elementos essenciais são aqueles expressamente
dispostos no § 3º do art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil e no
caput do art. 1.723 do Código Civil, com identificação necessária para o
reconhecimento da existência do instituto.

1.1. A uma, tem-se a publicidade, consistente na noção de que o casal
seja reconhecido publicamente como família, até mesmo como se cônjuges fossem.
Assim, há de ser a fama do casal, notoriamente, de que são companheiros, de modo
a afastar do manto protetivo deste instituto meros casos furtivos e affairs secretos.

1.2. A duas, tem-se a continuidade, identificada pela convivência
contínua, isto é, aquela sem interrupções, sendo de fácil identificação a atualidade da
união, bem como a sua estabilidade. Obstam-se, deste modo, as relações
caracterizadas pela eventualidade, mormente os relacionamentos fugazes, sem intuito
de permanência ou definitividade, ainda que intensos.

1.3. A três, tem-se a estabilidade, que se manifesta na durabilidade da
convivência entre os companheiros, conforme se extrai da própria expressão
"estável", definida por AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA como aquilo
"que está bem assente; firme; que está bem consolidado; seguro, sólido; que não
varia; inalterável". Este é o elemento que diferencia a união estável, à primeira vista,
de um mero namoro.

1.4. A quatro, tem-se o objetivo de constituir família, vez que, numa
relação de companheirismo, é inerente a imediata finalidade de formar uma família,
como se casados fossem. Isso não se confunde, por certo, com a intenção de prole -
mesmo porque esta inexiste, por vezes, até mesmo entre pessoas casadas -, mas,
sim, de viverem como cônjuges. É justamente essa aparência de casamento, esse
intuito de construir um núcleo familiar estável, que distingue, em última instância, o
relacionamento configurador da união estável de um namoro.

2. Segundo, os elementos acidentais são aquelas circunstâncias de
fato que, mesmo dispensáveis à caracterização da união estável, facilitam sua
identificação, de modo a reforçar sua existência.

2.1. A uma, tem-se o tempo de convivência, que não encontra
objetivação na realidade atual do ordenamento jurídico pátrio, não obstante já se
tenha estabelecido, em momento passado, o lapso mínimo de 5 (cinco) anos (art. 1º
da Lei n. 8.971/1994). Assim, prevalece, hoje, a prudência judicial no exame das
particularidades do caso concreto, com desapego ao mero decurso temporal, não
obstante este possa reforçar a caracterização da união estável.

2.2. A duas, tem-se a existência de prole em comum, igualmente já
exigida em Diploma anterior para a configuração do instituto (art. 1º da Lei n.
8.971/1994), mas que não mais se mostra indispensável ou como elemento absoluto.
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Contudo, assume relevância quando consonante com os demais pressupostos.
2.3. A três, tem-se a exigência de coabitação, que é entendida como a

convivência sob o mesmo teto, também se fazendo dispensável, conforme há muito
consolidado pelo enunciado n. 382 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por
certo, então, mormente na atual realidade globalizada - com meios de comunicação
que permitem contato constante e realístico e meios de transporte cada vez mais
ágeis e acessíveis -, que um casal, mesmo habitando casas separadas, pode viver
em união estável, desde que presentes os pressupostos essenciais.

Apesar do reconhecimento expresso da união estável pelo constituinte
e, posteriormente, pelo legislador infraconstitucional, afastando-se a tradicional
acepção negativa de que qualquer relacionamento fora de um matrimônio configuraria
concubinato, além de conferir efetiva proteção ao companheiro, não se olvidou o
legislador de impedimentos que obstam a caracterização do casamento e, por seu
fundamento moral e até mesmo biológico, aplicou-as, temperadamente, à união
estável.

Nesse sentido, dispõe o § 1º do art. 1.723 do Código Civil que "a união
estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521". Ressalva-se,
porém, não haver "incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar
separada de fato ou judicialmente", ou seja, pessoas casadas, uma vez separadas de
fato ou mediante sentença judicial, ainda que impedidas de convolarem novas
núpcias, podem constituir união estável.

Em conclusão, de acordo com PABLO STOLZE GAGLIANO e
RODOLFO PAMPLONHA FILHO, "como nunca foi da natureza humana viver sozinho,
a constituição de uma família surge como uma consequência lógica, motivo pelo qual
valorizar uniões espontaneamente formadas soa perfeitamente natural para as novas
gerações, menos apegadas a tradições imemoriais", mesmo porque "a agregação de
seres humanos em um núcleo de afeto, ou mesmo com finalidades de produção,
reprodução e assistência recíproca, em um embrião do que se conhece hoje como
família, é muito mais antiga do que a instituição do casamento" (op. cit. p. 411).

Assentadas tais conjecturas, passa-se à análise do caso concreto
submetido ao crivo jurisdicional.

2.2.b.2 A espécie
Na situação vertente, constata-se que a análise promovida pelo

sentenciante, Magistrado RENATO GUILHERME GOMES CUNHA, foi completa e se
mostra irretocável, com plena consonância com os elementos acostados aos autos,
pelo o que se pede vênia para transcrevê-la, a fim de evitar enfadonha tautologia, in
verbis:

Alegou a autora, na inicial, que a união homoafetiva durou seis anos e oito
meses, que moravam em São Paulo, tendo como último domicílio conjugal a Rua Dr.
Carlos Bastos Aranha, 239, Casa 1, Jaçanã.

Em seu depoimento pessoal (mídia de fl. 204), ratificou o período de
convivência, afirmando (1:24 min) que o seu relacionamento com R. iniciou em
2003/2004 até a data do falecimento dela, que moravam em São Paulo, na Avenida
Torres Tibagi, onde tinham uma residência, reformaram e depois venderem e foram

Gabinete Des. Henry Petry Junior



para um apartamento que compraram na Alameda América, ficaram lá há um ano e
meio no apartamento e tinham uma loja no Jaçanã, na Carlos Bastos Aranha.

Aduziu que durante esse tempo viviam maravilhosamente e que todos os
familiares sabiam. Que vinham passear em Rio do Sul quinzenalmente,
mensalmente, às vezes a cada dois meses ou em feriados prolongados e que, antes
da mãe de R. falecer ficavam na casa dela e após, na casa de Leontina.

Aos 2:45 min da gravação, a autora disse que a loja em São Paulo estava com
problemas financeiros, sofreram "calote" e a autora afastada do seu serviço devido a
um acidente de trabalho. Então L. convidou R. e a autora para virem morar em Rio
do Sul, pois eram auxiliares de enfermagem e não havia ninguém para locomovê-la
de carro, já que era cadeirante. Como lá não tinha nada para fazer, diante da
situação financeira e sendo o gasto bem maior, vieram "dar uma força" para L. e
ficaram morando três meses na casa dela.

Aos 4:50min, afirmou a autora que, em Rio do Sul, cursou um ano e meio de
faculdade na UNIDAVI. Neste período, a situação financeira também foi difícil, viviam
com o salário mínimo que R. passou a receber do INSS, mais mil e quinhentos reais
de seu salário e ainda pagavam sua faculdade. Locaram uma casa no Bairro Fundo
Canoas, mobiliada com móveis novos e esses móveis todos sumiram antes do
falecimento de R.

Alegou ter ficado por aproximadamente quatro anos e meio afastada, fazendo
tratamento em face do acidente de trabalho, teve que voltar para reassumir seu
emprego de dez anos em São Paulo. Porém, nunca deixaram de se comunicar,
inclusive diariamente, por telefone. Fizeram acordo de se visitarem a cada quinze
dias.

Disse ainda que, durante o seu retorno a São Paulo, R. foi duas vezes,
enquanto a autora veio quatro vezes a Rio do Sul.

Sobre o relacionamento toda a família de R. sabia, pois moraram junto com L.
por três meses e se davam muito bem, inclusive usavam alianças de ouro iguais.
Algumas pessoas da sociedade também sabiam, como no hospital, onde não
quiseram deixá-la entrar.

Por fim, afirmou a autora que quando R. adoeceu, veio para Rio do Sul para
cuidar dela, ela estava consciente ainda, tudo bem, porém na segunda vez que veio
visitá-la eles não queriam deixá-la entrar no hospital (pausa - choro da autora)
inicialmente veio para ficar uma semana aqui cuidando de R. até ela melhorar, porém
chegou no dia 3 e no dia 4 seu irmão que morava em São Paulo faleceu, obrigando-a
a retornar a São Paulo. Lá se encontrando, foi informada sobre o agravamento da
saúde de R., vindo a Rio do Sul para visitá-la, encontrando-a já inconsciente. Disse
que a partir de então passou a haver resistência por parte de L., que a impedia de se
aproximar da autora. Por isso, nessas ocasiões tinha que visitar R. fora dos horários
estabelecidos.

A testemunha M. R. DE A. C. (fl. 237) disse que: "[...] Foi através de N. que
conheceu a autora. N. apresentava a autora, publicamente, como sua companheira.
O relacionamento delas era público. [...] A autora e N. mantiveram união estável por
cerca de seis ou sete anos [...]".

S. DO P. (fl. 239/240), alegou que: "[...] a depoente é muito amiga de M. J. São
amigas há mais de trinta anos. M. J. manteve, durante cerca de vinte anos, união
estável com a falecida R., "N.". [...] Após esse longo período, M. J. e N. resolveram
terminar o relacionamento, mas continuaram muito amigas. Algum tempo depois, N.
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comentou com a depoente no telefone que tinha conhecido uma nova pessoa e que
iria apresentá-la ao grupo. [...] Algum tempo depois, N. e a autora estabeleceram
união estável [...]".

Corroborando os relatos anteriores, V. L. S. DOS S. afirmou em seu
depoimento de fls. 259-260 que: "[...] R. tinha dito para a depoente que conheceu
uma pessoa e que iria se casar. Não disse quem era, mas a depoente sabia que a
falecida tinha relacionamentos homossexuais. [...] Depois do casamento chegou a
ver várias vezes a autora e a R. juntas, inclusive em festas. Elas trabalhavam juntas,
tinham uma empresa e sempre saiam juntas. [...] Ambas usavam aliança [...]".

Ficou esclarecido que o último endereço residencial comum em São Paulo foi à
rua Carlos Bastos Aranha, 239, casa 1, em Jaçanã, conforme relatado na inicial,
todavia a união foi mantida após a vinda das conviventes para Rio do Sul, onde
residiram inicialmente com L. e após locaram outra moradia e, mesmo tendo a autora
retornado a São Paulo para trabalhar, visitavam-se mutuamente a cada quinze dias,
até o falecimento da primeira requerida, ocorrido em Rio do Sul.

Neste sentido, a requerente juntou aos autos declarações de diversas pessoas
que afirmam conhecer a união estável mantida com R., pelo período de mais ou
menos 6 anos. Embora tenham sido impugnadas as alegações por serem unilaterais,
os depoimentos das testemunhas trazidas a Juízo ratificaram aquelas declarações.

Também observo que o endereço - rua Torres Tibagi, 123, casa 2, Gopouva,
Guarulhos - SP, declinado pelos requeridos à fl. 131 como sendo o da residência de
sua irmã R. desde o ano de 2002 é o mesmo apresentado pela requerente, conforme
cópias de correspondências constantes às fls. 35, 36 e 44 e declaração de Imposto
de Renda de fl. 38.

À fl. 76 juntou cópias de passagens de ônibus da linha Rio do Sul - São Paulo,
afirmando serem estas destinadas à visitação de R. no período em que a mesma
esteve doente, propriamente no ano de seu falecimento. Tais documentos
comprovam a alegação da autora quanto à manutenção da convivência, mesmo
após ter voltado para São Paulo a fim de retornar ao trabalho.

Os requeridos sempre alegaram desconhecer a união homoafetiva. Contudo, a
alegação de que a família não permitia a aproximação da autora com R. foi ratificada
pela testemunha M. R. que visitou Rainilda quando esta já estava semiconsciente e,
à fl. 237, afirmou: "[...] Soube dos problemas de saúde de N. e, em determinada data,
viajou com sua irmã para visitar N. no hospital. [...] Não conseguiram falar com N.
porque ela já estava sem muita consciência. Encontraram a autora na escada de
incêndio do hospital. A autora disse que a família não autorizara que ela visitasse N.
[...]".

Ademais, o fato de não terem conhecimento ou de não aprovarem a união
homoafetiva em nada pode alterar a realidade, tampouco prejudicar os direitos que
hoje são conferidos a quem convive em união estável com pessoa do mesmo sexo.
[...].

Em que pese a impugnação dos requeridos, a união estável restou
demonstrada pelas provas colhidas, ao passo que as alegações com que os
requeridos a contestaram não foram capazes de rechaçá-las, limitando-se a afirmar
que desconheciam a relação homoafetiva com R. e que essa relação era apenas de
amigas e sócias.

Embora tenha havido pequena divergência quanto às datas informadas na
inicial, em Juízo a autora precisou melhor as datas do início do relacionamento e do
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falecimento da autora. Esclareceu que o início da união deu-se em fins 2003 ou início
de 2004 e o falecimento de R. em agosto de 2009. (fls. 274/275).

Pois bem.
Com relação aos pontos suscitados, especificamente, no recurso de

apelação, cumpre promover alguns esclarecimentos.
Primeiro, os réus afirmam que a autora não soube precisar o início da

relação, com uma variação de cerca de 12 (doze) meses, razão pela qual as
declarações de terceiro acostadas são inverídicas.

No tema, esclareceu o sentenciante: [a] a uma, que "a requerente juntou
aos autos declarações de diversas pessoas que afirmam conhecer a união estável
mantida com R., pelo período de mais ou menos 6 anos. Embora tenham sido
impugnadas as alegações por serem unilaterais, os depoimentos das testemunhas
trazidas a Juízo ratificaram aquelas declarações" (fl. 274-v); e, [b] a duas, que,
"embora tenha havido pequena divergência quanto às datas informadas na inicial, em
Juízo a autora precisou melhor as datas do início do relacionamento e do falecimento
da autora. Esclareceu que o início da união deu-se em fins 2003 ou início de 2004 e o
falecimento de R. em agosto de 2009" (fl. 275).

Com efeito, a dificuldade na precisão da data de início na exordial não
obsta o reconhecimento da relação, mesmo porque esclarecida no curso da
demanda, sendo justificada a confusão, tanto pelo tempo decorrido, quanto por
eventual deficiência do procurador ao relatar na exordial as ocorrências narradas pela
autora. Outrossim, as declarações de terceiros, além de não restarem prejudicadas
pela imprecisão da manifestação da própria autora, porquanto afirmam período
aproximado, e não categórico, mesmo que fossem invalidadas, não obstariam o
reconhecimento da relação, dada, sobretudo, a suficiência das demais provas (oral e
documental) amealhadas.

Segundo, os réus afirmam que as testemunhas dizem ter perdido o
contato com a autora e R. G. após a mudança para Rio do Sul em 2006, pelo o que
não podem afirmar continuidade da alegada relação até 2009.

No tema, afirmou o sentenciante que "a testemunha M. R. DE A. C. (fl.
237) disse que: '[...] a autora e N. mantiveram união estável por cerca de seis ou sete
anos [...]' (fl.), tendo sido a única referência temporal constante dos depoimentos
considerada pelo juízo.

Com efeito, nada obstante a testemunha afirme ter perdido o contato
com as partes após sua mudança para o Município de Rio do Sul, conforme leitura
integral de seu depoimento (fls. 237/238), narra: [a] a uma, que as reviu em visitas
feitas por elas ao Estado de São Paulo, mesmo após a mudança; e, [b] a duas, que
voltou a ter contato com elas quando as reencontrou no hospital, já no período de
debilitada saúde de R., o que chancelaria a sua quantificação temporal da relação.

Terceiro, os réus afirmam que não há comprovação das alegadas
visitas quinzenais feitas pela autora a R. G.

No tema, esclareceu o sentenciante que "à fl. 76 juntou cópias de
passagens de ônibus da linha Rio do Sul - São Paulo, afirmando serem estas
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destinadas à visitação de R. no período em que a mesma esteve doente,
propriamente no ano de seu falecimento. Tais documentos comprovam a alegação da
autora quanto à manutenção da convivência, mesmo após ter voltado para São Paulo
a fim de retornar ao trabalho" (fl. 275).

Quarto, os réus afirmam que os aduzidos problemas financeiros são
contraditórios à narrada frequência das visitas.

No tema, esclareceu o sentenciante que a autora afirmou que, "durante
o seu retorno a São Paulo, R. foi duas vezes, enquanto a autora veio quatro vezes a
Rio do Sul" (fl. 274), inclusive acostando cópias de passagens (fl. 76), conforme
também apontado pelo sentenciante (fl. 275).

Com efeito, apesar da dificuldade financeira alegada pela autora, que,
inclusive, ensejou seu retorno a São Paulo, para retomar emprego que, ao que
parece, lhe ofertava melhor condição econômico-financeira, conseguiu fazer visitas a
R. G. em Rio do Sul, não havendo incompatibilidade entre tais situações, sobretudo
porque o valor da passagem não se apresenta em patamar exorbitando, mas, sim, de
aproximadamente R$ 115,00 (cento e quinze reais) por trecho (fl. 76).

Quinto, os réus afirmam que a publicidade da relação não é extraída de
nenhum dos depoimentos.

No tema, afirmou o sentenciante que: [a] "a testemunha M. R. DE A. C.
(fl. 237) disse que: '[...] N. apresentava a autora, publicamente, como sua
companheira. O relacionamento delas era público. [...]'" (fl. 274-v); [b] "S. DO P. (fl.
239/240), alegou que: '[...] N. comentou com a depoente no telefone que tinha
conhecido uma nova pessoa e que iria apresentá-la ao grupo. [...]'" (fl. 274-v); e [c]
"V. L. S. DOS S. afirmou em seu depoimento de fls. 259-260 que: '[...] R. tinha dito
para a depoente que conheceu uma pessoa e que iria se casar. [...] Depois do
casamento chegou a ver várias vezes a autora e a R. juntas, inclusive em festas. Elas
trabalhavam juntas, tinham uma empresa e sempre saiam juntas. [...] Ambas usavam
aliança [...]'" (fl. 274-v).

Com efeito, os depoimentos adotados na fundamentação da sentença
são suficientes e claros a fim de extrair a publicidade da relação entre a autora e R.
G., dispensando maiores digressões.

Sexto, os réus afirmam que os documentos acostados não comprovam
a relação estável alegada.

No tema, esclareceu o sentenciante que: [a] a uma, "o endereço - rua
Torres Tibagi, 123, casa 2, Gopouva, Guarulhos - SP, declinado pelos requeridos à fl.
131 como sendo o da residência de sua irmã R. desde o ano de 2002 é o mesmo
apresentado pela requerente, conforme cópias de correspondências constantes às fls.
35, 36 e 44 e declaração de Imposto de Renda de fl. 38" (fl. 275); e, [b] a duas, "à fl.
76 juntou cópias de passagens de ônibus da linha Rio do Sul - São Paulo, afirmando
serem estas destinadas à visitação de R. no período em que a mesma esteve doente,
propriamente no ano de seu falecimento. Tais documentos comprovam a alegação da
autora quanto à manutenção da convivência, mesmo após ter voltado para São Paulo
a fim de retornar ao trabalho" (fl. 275).

Com efeito, apesar de não bastar a prova documental amealhada à
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comprovação da existência da relação entre a autora e R. G., quando conjugada com
a prova oral produzida, extrai-se o juízo de certeza necessário ao reconhecimento da
união estável.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos incidentes por quem
pleiteia o seu reconhecimento, enquanto fato constitutivo de seu direito - in casu, pela
autora M. L. R. DE M. -, e não aportados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito - in casu, pelos réus ESPÓLIO DE R. G., representado por sua inventariante
E. G., e os herdeiros T. J. G., V. G., E. G. T., L. G. B. e E. G. -, imperativa é a
manutenção da procedência exarada.

À vista do exposto, escorreita, na temática, a sentença guerreada - ao
"reconhecer a união estável post mortem mantida entre M. L. R. DE M. e R. G., com
início em 2003 e término em agosto de 2009, data do falecimento desta" (fl. 277) -,
merece desprovimento, no ponto, o recurso interposto.

2.2.c A petição de herança
Sustentam os réus que: [a] o apartamento foi adquirido exclusivamente

por R. G., com verba decorrente da venda de imóvel anterior à relação aduzida; [b] o
instrumento de confissão de dívida foi uma atitude de R. G. para assegurar a posse
do bem à autora; [c] o apartamento foi objeto de transferência pela irmã de R. G., L.
G. B., primeiro, para o irmão de R. G., V. G., e sua esposa, e, depois, para terceiros,
O. F. G. e H. DE A. G., negócios estes nunca questionados; [d] o veículo
KOMBI/VOLKSWAGEN está registrado no nome do cunhado de R. G., I. DOS S. B.,
não havendo falar em direito de herança sobre o automóvel apenas por ter ele sido
usado, a título de comodato, pela autora e por R. G.; e [e] os bens móveis indicados
na inicial não foram discriminados e não tiveram sua existência comprovada.

Não lhes socorre acerto, pelo o que se expõe na sequência.
2.2.c.1 A introdução necessária
A união estável é reconhecida pela Constituição da República

Federativa do Brasil (art. 226, § 3º) e pelo Código Civil de 2002 (art. 1.723, caput)
como entidade familiar protegida pelo Estado, configurando-se na convivência
pública, contínua e duradoura estabelecida a fim de constituir família.

Em um primeiro momento na evolução do instituto, não se falava
propriamente em disciplina patrimonial de bens, nem inter vivos, nem mortis causa,
porquanto não comportada a união estável pelo ordenamento jurídico. Contudo, com
o seu desenvolvimento no curso do século XX, a temática teve seu primeiro assento,
ainda que no âmbito do Direito Previdenciário (art. 3º da Lei n. 4.297/1963).

No campo cível, porém, era a companheira relegada a um segundo
plano, apesar do afeto e do núcleo familiar construídos durante toda a convivência,
sem resguardo de direitos. Passou-se a admitir, então, inicialmente, um direito à
indenização por serviços prestados, norma não amparada em concepção familiar,
mas sim de responsabilidade civil (arts. 22 do Decreto n. 2.681/1912, 1.548 do Código
Civil de 1916 e 11, alínea "c", do Decreto-Lei n. 7.036/1944), escorando-se,
sobretudo, na vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 964 a 971 do Código Civil
de 1916 e 884 do Código Civil de 2002) do companheiro, o qual, no curso da
convivência, duma forma ou doutra, teria se beneficiado com os trabalhos domésticos
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prestados pela companheira.
O Supremo Tribunal Federal editou, nessa acepção indenizatória, em

1963, o enunciado n. 35 de sua Súmula, segundo o qual, "em caso de acidente do
trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do
amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio".

A jurisprudência, porém, caminhou ainda mais na temática, passando a
reconhecer uma sociedade de fato entre os companheiros (art. 1.363 do Código Civil
de 1916), de sorte a deixar a companheira de ser mera prestadora de serviços
domésticos para se tornar sócia na relação, com direito à parcela do patrimônio
comum (arts. 1.373 do Código Civil de 1916, 673 do Código de Processo Civil de
1939 e 1.218, inc. VII, do Código de Processo Civil de 1973).

Nesse sentido, a Suprema Corte editou, em 1964, o enunciado sumular
n. 380, o qual previa que, "comprovada a existência de sociedade de fato entre os
concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido
pelo esforço comum".

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos
de partilha de bens decorrentes de dissolução da sociedade de fato consistente em
união estável, "na fixação do percentual, que necessariamente não implica meação
no seu sentido estrito (50%), recomendável que o seu arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao tempo de duração da sociedade, a idade das
partes e a contribuição indireta prestada pela concubina, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso" (STJ, REsp n. 183.718/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
13.10.1998), à luz das regras de experiência comum (art. 335 do Código de Processo
Civil).

Isso, por certo, na extensão em que se desincumbissem os
companheiros do ônus de provar a sua contribuição, direta ou indireta, na formação
do patrimônio aduzidamente adquirido pelo esforço comum (arts. 209 do Código de
Processo Civil de 1939 e 333 do Código de Processo Civil de 1973).

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, por
sua vez, significou grande revolução no âmbito da união estável, que passou a ser
reconhecida como instituto caracterizador de entidade familiar sob o manto protetor
do Estado (art. 226, § 3º).

Seguindo a inspiração do mandamento constitucional, foi editada,
primeiro, a Lei n. 8.971/1994, que, em seu art. 1º, regulou os direitos dos
companheiros aos alimentos e, em seu arts. 2º e 3º, à sucessão, estabelecendo,
dentre outras regras: [a] a uma, que, "quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da
herança resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) companheiro, terá o
sobrevivente direito à metade dos bens" (art. 3º); e, [b] a duas, que: "o(a)
companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, ao
usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns"; "o(a)
companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao
usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam
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ascendentes"; e "na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a)
sobrevivente terá direito à totalidade da herança" (art. 2º incs. I a III, respectivamente).

Em seguida, editou-se a Lei n. 9.278/1996, que ampliou a tutela dos
companheiros e revogou parte do diploma anterior, no que com ele fosse
incompatível, sem, porém, nada disciplinar acerca da sucessão.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, no cume da evolução
legislativa, conforme disposição de seu art. 1.725, passou-se a aplicar às relações
patrimoniais entre companheiros, salvo contrato escrito em sentido contrário, mutatis
mutandis, o regramento atinente ao regime da comunhão parcial de bens (arts. 1.658
a 1.666).

Outrossim, estabeleceu-se novo regramento ao regime sucessório do
companheiro, em seu art. 1.790, in verbis:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro,
quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas
condições seguintes:

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que
por lei for atribuída ao filho;

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a
metade do que couber a cada um daqueles;

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da
herança;

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

De forma apartada, disciplinou-se o regime sucessório do cônjuge, com
tratamento notoriamente distinto em relação ao companheiro, conforme melhor leitura
do art. 1.829, ipsis litteris:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação
obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

Com efeito, o art. 1790 do Código Civil acima transcrito, desde sua
entrada em vigor, tem sido alvo de inúmeras críticas doutrinárias e jurisprudenciais,
inclusive com suscitações de inconstitucionalidade, por algumas razões, passando-se,
na sequência, a expor, pontualmente, as de maior relevo.

Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil reconhece
como formadora de entidade familiar, base da sociedade e especialmente protegida
pelo Estado (art. 226, caput), a união estável, em mesmo patamar do que a família
decorrente do casamento (art. 226, § 3º, primeira parte), ou seja, ambos recebem a
mesma dignidade constitucional, limitando-se a distinção, por certo, à prova de sua
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existência, mais simplificada na hipótese do casamento.
Sob esse prisma, ainda, não pode a possibilidade prevista no texto

fundamental de conversão da união estável em casamento (art. 226, § 3º, segunda
parte) ser tomada, de modo algum, como escalonamento implícito entre os institutos,
a autorizar, assim, tratamento diferenciado entre companheiro e cônjuge, afinal,
trata-se de mera flexibilização dos formalistas percalços cartorários, com facilitação à
conversão de uma situação fática consolidada (união estável) na consagração jurídica
correspondente (casamento).

Com efeito, o Código Civil ora consagra tratamento mais favorável ao
cônjuge - por prever, por exemplo, que, ausentes descendentes e ascendentes, o
cônjuge herdará a totalidade da herança (art. 1.829, inc. III), enquanto que, no caso
do companheiro, ausentes descendentes e ascendentes, mas presentes outros
parentes sucessíveis, tocar-lhe-á apenas 1/3 (um terço) da herança (art. 1.790, inc.
III) -, ora mais favorável ao companheiro - por prever, por exemplo, que o
companheiro sempre concorrerá na herança do falecido quanto aos bens adquiridos
onerosamente na constância da união estável, independente do regime de bens (art.
1.790, caput), enquanto o cônjuge não concorre com descendentes, se for regime de
comunhão universal ou de separação de bens ou, em se tratando de regime da
comunhão parcial, não houver bens particulares do falecido (art. 1.829, inc. I).

Dessa forma, a previsão de um regime sucessório diferenciado entre o
companheiro e o cônjuge, tal como promovido pelo legislador ordinário, é
inconstitucional, porquanto ausente discrímen suficiente a lhe justificar, afinal, a única
distinção essencial entre os institutos é a sua (in)formalidade sacramental em termos
jurídicos, pois, ao cabo, ambas consubstanciam, igualmente, entidades familiares,
escoradas em afeto de idêntica valia, sob tutela protetiva estatal, com igual
participação de companheiro e cônjuge, presumidamente, na construção da família e
do amealhar patrimonial.

Logo, inquinado de inconstitucionalidade resta o art. 1.790 do Código
Civil, por violação ao art. 226, caput e § 3º, da Constituição da República Federativa
do Brasil.

Segundo, ainda que se concebesse como admissível a possibilidade de
tratamento diferenciado pelo legislador infraconstitucional quanto ao regime
sucessório do cônjuge e do companheiro, o regramento eleito no Código Civil
persistiria eivado de inconstitucionalidade.

A uma, pois estabelecer que o companheiro, se concorrer com filhos
comuns, tem direito a uma quota à que por lei for atribuída ao filho (art. 1.790, inc. I)
e, se concorrer com descendentes só do autor da herança, tem direito à metade do
que couber a cada um daqueles (art. 1.790, inc. II), fere o princípio da igualdade filial,
segundo o qual "os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação" (art. 227, § 6º, da Constituição da República
Federativa do Brasil).

Ora, ao estabelecer quinhões diferenciados para o companheiro em
razão da natureza dos filhos (se comuns ou exclusivos do autor da herança - o que,
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aliás, também cria o criticadíssimo e habitual problema de um contexto híbrido, com
filhos comuns e exclusivos, não disciplinado em lei), acaba-se por conceder, por
ricochete, tratamento diferenciado à prole, cujo quinhão, ao cabo, será influenciado,
se comuns ou exclusivos os filhos, para que atendido, matematicamente, o quantum
devido ao companheiro.

Dessa forma, por exemplo, na divisão de um patrimônio de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), havendo 3 (três) filhos, todos comuns, cada um
herdará R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), cabendo o mesmo ao
companheiro sobrevivente. Porém, no mesmo cenário, em sendo os filhos exclusivos
do de cujus, a cada um caberia, aproximadamente, R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta
e cinco mil reais), enquanto ao companheiro, aproximadamente, R$ 145.000,00
(cento e quarenta e cinco mil reais).

Logo, inquinados de inconstitucionalidade restam os incisos I e II do art.
1.790 do Código Civil, por violação ao art. 227, § 6º, da Constituição da República
Federativa do Brasil.

A duas, pois estabelecer que o companheiro, inexistindo descendentes,
mas havendo outros parentes sucessíveis, terá direito a apenas 1/3 (um terço) da
herança (art. 1.790, inc. III), cabendo-lhe a totalidade apenas em não havendo
parentes sucessíveis (art. 1.790, inc. IV), fere a sua dignidade (art. 1º, inc. III, da
Constituição da República Federativa do Brasil) e o seu direito fundamental à herança
(art. 5º, inc. XXX, da Constituição da República Federativa do Brasil), além de serem
previsões expurgadas, sobretudo a segunda, à evidência, de proporcionalidade e
razoabilidade, corolários do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da
Constituição da República Federativa do Brasil) e do princípio do devido processo
legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Ora, a expressão "outros parentes sucessíveis" compreende, além dos
ascendentes, infinitamente (art. 1.591 do Código Civil), também os colaterais até o 4º
(quarto) grau do falecido (arts. 1.592 e 1.839 do Código Civil).

Dessa forma, enquanto o cônjuge, inexistindo descendentes,
concorrendo com ascendentes, recebe metade da herança (art. 1.829, inc. II) e, não
havendo também ascendentes, herda a totalidade (art. 1.829, inc. III), ao companheiro
caberá, sem descendentes e com ascendentes, apenas 1/3 (um terço) (art. 1.790, inc.
III), e a totalidade apenas se inexistirem parentes sucessíveis, ou seja, terá que
concorrer, antes, com irmãos (segundo grau), sobrinhos e tios (terceiro grau) e
primos, sobrinhos-netos e tios-avôs (quarto grau) (art. 1.790, inc. IV), em absoluto
desprestígio à base do núcleo familiar e do principal colaborador com a formação
patrimonial (companheiro) em favor de parentes de vínculo jurídico e, em regra,
também fático, distantes (irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinhos-netos e
tios-avôs).

Logo, inquinados de inconstitucionalidade restam os incisos III e IV do
art. 1.790 do Código Civil, por violação aos arts. 1º, caput e inc. III, 5º, incs. XXX e
LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A três, pois estabelecer que o companheiro, inexistindo descendentes,
mas havendo outros parentes sucessíveis, terá direito a apenas 1/3 (um terço) da
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herança (art. 1.790, inc. III), cabendo-lhe a totalidade apenas em não havendo
parentes sucessíveis (art. 1.790, inc. IV), fere o princípio do não retrocesso social, da
proibição de contrarrevolução social, da proibição da evolução reacionária ou, ainda,
effet cliquet, oriundo do direito europeu, notadamente o lusitano, mas há certo tempo
acolhido em terras tupiniquins (STF, MC em ADI n. 2.213/DF, rel. Min. Celso de Mello,
j. em 4.4.2002), com recente replicação (STF, EDcl em AI n. 598.212/PR, rel. Min.
Celso de Mello, j. em 25.3.2014).

Em solo pátrio, infere-se o assento constitucional primeiro do preceito no
Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil), que tem por consequência política e lógico-material o princípio
da democracia econômica, social e cultural (art. 3º, incs. II a IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil), conformando o proclamado princípio da socialidade.

A concepção, segundo tradicional lição de JOSÉ JOAQUIM GOMES
CANOTILHO, aponta para a proibição de retrocesso social, no sentido de que os
direitos, "uma vez obtido um determinado grau de realização, passam a constituir,
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo". Por certo, "nada
pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fática), mas o
princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos", em homenagem
ao "princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito
econômico, social e cultural [art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB], e do núcleo essencial da
existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana [art. 1º, inc.
III, da CRFB]".

Dessa forma, prossegue o autor lusitano, "o reconhecimento desta
proteção de 'direitos prestacionais de propriedade', subjetivamente adquiridos,
constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de
prossecução de uma política congruente com os direitos concretos e as expectativas
subjetivamente alicerçadas. A violação do núcleo essencial efetivado justificará a
sanção de inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente
aniquiladoras da chamada 'justiça social'".

Entretanto, "a liberdade de conformação do legislador nas leis sociais
nunca pode afirmar-se sem reservas, pois está sempre sujeita ao princípio da
igualdade, princípio da proibição de discriminações sociais e de políticas antissociais".
Assim, "as eventuais modificações destas leis devem observar os princípios do
Estado de direito vinculativos da atividade legislativa e o núcleo essencial dos direitos
sociais".

Sob tais premissas, assenta-se que "o princípio da proibição de
retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já
realizado e efetivado através de medidas legislativas [...] deve considerar-se
constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais
que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam,
na prática, numa 'anulação', 'revogação' ou 'aniquilação' pura a simples desse núcleo
essencial".

Adverte-se que "não se trata, pois, de proibir um retrocesso social
captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou de garantir em
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abstrato um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais
sobretudo no seu núcleo essencial". Assim, "a liberdade de conformação do legislador
e inerente autoreversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado,
sobretudo quando o núcleo essencial se reconduz à garantia do mínimo de existência
condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana" (Direito
constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra/Portugal: Almedina, 2003. p.
337/340).

Ora, a Lei n. 8.971/1994 havia estabelecido que, "na falta de
descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à
totalidade da herança" (art. 2º, inc. III), silenciando, sobre o tema, a subsequente Lei
n. 9.278/1996.

Dessa forma, o legislador infraconstitucional, ao editar o Código Civil de
2002, incorreu em flagrante retrocesso, pois retirou tal posição assegurada ao
companheiro, de herdar a totalidade da herança, uma vez inexistindo descendentes e
ascendentes, e o relegou a uma condição de herdeiro subsidiário, afinal, fê-lo passar
a concorrer com todos os demais herdeiros sucessíveis para, então, poder receber a
totalidade da herança.

Logo, inquinados de inconstitucionalidade restam os incisos III e IV do
art. 1.790 do Código Civil, por violação aos arts. 1º, caput e inc. III, 3º, incs. II a IV, 5º,
inc. XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, a regra constitucional estabelece que "somente pelo voto da
maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público" (art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil), com pertinente
chancela interpretativa do Pretório Excelso, segundo o qual "viola a cláusula de
reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte" (enunciado n. 10 da
Súmula Vinculante do STF).

Nada obstante, ressalvou o legislador inconstitucional que "os órgãos
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a
arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão" (art. 481, parágrafo único, do
Código de Processo Civil), por certo com espeque nos princípios da eficiência ou da
economia processual (arts. 243, 244, 245, caput, 248, segunda parte, 249 e 250 do
Código de Processo Civil e 37, caput, da Constituição da República Federativa do
Brasil) e da razoável duração do processo (arts. 125, inc. II, do Código de Processo
Civil e 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil), e nos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, corolários do Estado Democrático de
Direito (art. 1º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil) e do devido
processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Nesse sentido, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, instado a se
manifestar sobre o tema, recentemente reconheceu a inconstitucionalidade de
referido dispositivo (TJSC, Arguição de Inconstitucionalidade em AI n. 2008.064395-2,
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rel. Des. João Henrique Blasi, j. em 17.12.2014).
Em mesmo norte, aliás, anteriormente já havia decidido este Órgão

Fracionário (TJSC, AC n. 2008.008859-6, rel. Des. Monteiro Rocha, j. em
22.11.2012), com o entendimento recentemente replicado pelo Colegiado (TJSC, AI n.
2014.068023-4, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em 11.6.2015), sendo que participei de
ambos os julgamentos com voto vencedor.

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, após tentativa de
submissão da questão à Corte Especial (STJ, AI no REsp n. 1.135.354/PB, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 24.5.2011), frustrada por formalistas percalços processuais
(STJ, AI no REsp n. 1.135.354/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Teori Albino Zavascki, j. em 3.10.2012), novamente encaminhou-se a questão ao
Órgão Máximo do Tribunal Superior (STJ, AI no REsp n. 1.291.636/DF, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 11.6.2013), aguardando-se, por ora, contudo, decisão meritória.

Conclui-se, assim, que o art. 1.790 do Código Civil, que estabelece o
regime sucessório na união estável, é inconstitucional, pois: [a] estabelece, sem que
presente discrímen legítimo, diferenciação entre a união estável e o casamento, nada
obstante ambas sejam entidades familiares escoradas em afeto de idêntica valia e
sob igual tutela protetiva estatal; [b] ofende o princípio da igualdade filial ao ensejar
consequências diferenciadas à prole a depender de sua origem; [c] pretere o
companheiro em desfavor de outros parentes sucessíveis, ferindo-lhe a dignidade e o
direito fundamental à herança, em previsões expurgadas de proporcionalidade e
razoabilidade; e [d] mitiga a proteção sucessória do companheiro assegurada por
diploma anterior, ferindo o princípio do não retrocesso social. Assim, ausente norma
disciplinadora aplicável, faz-se cabível a incidência, por analogia (arts. 4º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 126 do Código de Processo Civil), do art.
1.829 do Código Civil, que delineia o regime sucessório no casamento.

Assentadas tais conjecturas, passa-se à análise do caso concreto
submetido ao crivo jurisdicional.

2.2.c.2 A espécie
Na situação vertente, constata-se que a análise promovida pelo

sentenciante, Magistrado RENATO GUILHERME GOMES CUNHA, foi adequada,
com plena consonância com os elementos acostados aos autos, pelo o que se pede
vênia para transcrevê-la:

[...] cabem à autora, em decorrência do falecimento de sua companheira, a
título de meação, a metade dos bens onerosamente adquiridos na constância da
união homoafetiva ora reconhecida e, não havendo descendentes nem ascendentes,
a outra metade dos referidos bens, a título de herança.

Dos bens adquiridos com esforço comum:
a) apartamento em Guarulhos
Esclareceu a autora em seu depoimento pessoal, aos 3:40min, que a casa que

compraram inicialmente era de R. e a autora já convivia quando foi comprada, ela
tinha uma loja na Vila Galvão, de onde ambas vieram.

Aos 7:00 min, esclareceu que ajudou a reformar a casa, que foi vendida para
ajudar a mãe dela que estava internada há muito tempo. Também pagaram dívidas
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da loja e com o que sobrou bastante dinheiro, juntaram o que auferiram com a venda
de um apartamento da autora, que também foi investido na loja. Ajudou também a
pagar contas da loja e o que sobrou deram como entrada em outro apartamento na
Alameda Amélia, em Guarulhos, que foi parcelado. Para adquirir o apartamento
deram de entrada a importância de trinta e cinco mil reais e financiaram dez a quinze
mil.

Sobre a aquisição desse apartamento, a testemunha M. R. DE. A. C. (fl. 237)
relatou que: "[...] Inicialmente, moravam em uma casa. [...] Posteriormente, a autora
e N. mudaram-se para um apartamento que, assim como a casa, ficava em
Guarulhos".

Tocante aos imóveis de Guarulhos, S. DO P. (fl. 239-240) esclareceu que a
autora e R. utilizavam tanto a casa quanto o apartamento para morar: "Elas
alternavam sua residência comum entre uma casa e um apartamento em Guarulhos
[...]". E, quanto à aquisição dos referidos bens, afirmou (fl. 240) que, "Segundo se
recorda, antes do início do relacionamento entre N. e L., N. já era proprietária da
casa de Guarulhos. O apartamento em Guarulhos, N. e L. compraram juntas, quando
já estavam mantendo união estável".

No mesmo sentido, V. L. S. DOS S. (fls. 259-260) afirmou que "Ambas
compraram uma casa aqui em Guarulhos juntas, no Anél [sic] Viário. A compra do
imóvel foi depois do casamento. Quando as partes se casaram a casa do Anel Viario
[sic] ainda não era delas" [...].

A própria autora reconhece que R. já possuía uma casa quando iniciaram a
convivência e que a auxiliou na reforma dessa casa, bem como vendeu um
apartamento, pagaram dívidas da loja e tiveram gastos com o tratamento da genitora
dos requeridos. O restante foi utilizado na entrada do apartamento n. 31, com
garagem, situado na Alameda Amélia, n. 800, Gopouva, em Guarulhos, adquirido em
maio de 2005.

Às fls. 46/47, os requeridos juntaram termo de cessão de direitos desse
apartamento n. 31 e respectiva vaga de garagem.

A requerente, por sua vez, juntou termo de confissão de dívida à fl. 73,
destinado a comprovar que a requerente e a falecida R. adquiriam conjuntamente o
apartamento mediante união de esforços e, que fizeram o termo quando
"descobriram a doença e, para caso a requerente tivesse qualquer problema por
parte da família em ter a posse do imóvel" (fl. 8).

Embora não conste da confissão de dívida, a autora afirmou que o valor se
refere à sua contribuição para a aquisição do apartamento em questão, estipulado
em US$ 6.580,00 (seis mil, quinhentos e oitenta dólares), em 1º de abril de 2009.

Assim, entendo suficientemente demonstrado que tal bem foi adquirido na
constância da união estável, com esforço comum e, por tal razão, deve fazer parte
do acervo a que a autora teria direito, por sua meação.

b) veículo Volkswagem, kombi
Quanto ao veículo, os requeridos juntaram cópia de propriedade fl.172 da

Camioneta VW/Kombi, estando esta em nome do Sr. I DOS S. B., a quem alegaram
pertencer o veículo.

A autora, por sua vez, esclareceu que a kombi era necessária para entregar os
doces e salgados que passaram a fazer como fonte de renda e que foi adquirida em
nome do esposo de L. porque, em face das dívidas deixadas em São Paulo, tanto a
autora como R. estavam sofrendo restrições de crédito.
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Disse ainda que elas (a autora e R.) que efetivamente pagavam as parcelas do
financiamento do veículo, mesmo ficando o boleto e os comprovantes dos depósitos
bancários com L.. Para pagar as prestações vendiam doces e salgados que faziam
em casa, fazendo entrega no interior, como Cobras e Ituporanga.

Embora não tenham registrado empresa, denota-se que houve contribuição de
ambas para a confecção e distribuição dos produtos, conforme relatos das
testemunhas e demonstrado pelas fotografias contidas no CD de fl. 61.

Assim, reconheço à autora o direito à metade do valor do referido veículo.
c) sociedade empresarial
Da cópia do contrato social acostada aos autos pela requerente às fls. 28-31,

percebe-se que a mesma constituiu com a requerida R., em 6.6.2006, uma
sociedade empresária denominada Comércio de Colchões NINAFLEX Ltda, inscrita
no CNPJ sob n. 07.710.287/0001-92, em 21.6.2005, sendo a cota parte da autora no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A existência dessa sociedade não foi contestada pelos requeridos, porém
conforme alegado pela autora a empresa ruiu e só dívidas em seu nome restaram.
Mesmo não havendo notícias sobre a existência de algum patrimônio capaz de
ressarcir a autora pelo investimento, reconheço a contribuição da autora para sua
aquisição, devendo também ser partilhada.

d) móveis que guarneciam a residência locada pela autora em Rio do Sul
Alegou a autora que no período em que R. esteve internada, L. devolveu o

imóvel locado e se desfez dos móveis pertencentes à autora e à falecida.
"Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na

constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em
data anterior".

Em relação aos bens reclamados pela autora, cumpria aos requeridos a
demonstração de que os adquiriram. Porém a relação de móveis constante dos autos
(fls. 78/79), não foi sequer impugnada particularmente, presumindo-se tenham sido
adquiridos pela autora e pela falecida R. Desta forma, reconheço à autora o direito
aos citados bens. (fls. 276-v/278).

Pois bem.
Com relação aos pontos suscitados, especificamente, no recurso de

apelação, cumpre promover alguns esclarecimentos.
Primeiro, os réus afirmam que: [a] o apartamento foi adquirido

exclusivamente por R. G., com verba decorrente da venda de imóvel anterior à
relação aduzida; e [b] o instrumento de confissão de dívida foi uma atitude de R. G.
para assegurar a posse do bem à autora.

No tema, esclareceu o sentenciante que: [a] "a própria autora reconhece
que R. já possuía uma casa quando iniciaram a convivência e que a auxiliou na
reforma dessa casa, bem como vendeu um apartamento, pagaram dívidas da loja e
tiveram gastos com o tratamento da genitora dos requeridos. O restante foi utilizado
na entrada do apartamento"; [b] "a requerente, por sua vez, juntou termo de confissão
de dívida à fl. 73, destinado a comprovar que a requerente e a falecida R. adquiriam
conjuntamente o apartamento mediante união de esforços e, que fizeram o termo
quando 'descobriram a doença e, para caso a requerente tivesse qualquer problema
por parte da família em ter a posse do imóvel' (fl. 8); e [c] "embora não conste da
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confissão de dívida, a autora afirmou que o valor se refere à sua contribuição para a
aquisição do apartamento em questão, estipulado em US$ 6.580,00 (seis mil,
quinhentos e oitenta dólares), em 1º de abril de 2009" (fl. 277).

Com efeito, como bem concluiu o sentenciante, por tais razões,
entende-se "suficientemente demonstrado que tal bem foi adquirido na constância da
união estável, com esforço comum e, por tal razão, deve fazer parte do acervo a que
a autora teria direito, por sua meação" (fl. 277).

Segundo, os réus afirmam que o apartamento foi objeto de
transferência pela irmã de R. G., L. G. B., primeiro, para o irmão de R. G., V. G., e sua
esposa, e, depois, para terceiros, O. F. G. e H. DE A. G., negócios estes nunca
questionados.

Com efeito, extrai-se dos autos a promoção documental e registral de
tais transferências (fls. 165/171). Contudo, o contexto de sua realização enseja a
configuração de simulação, e, como tal, devem ser declarados nulos os negócios
jurídicos realizados (art. 167 do Código Civil), o que se faz possível, inclusive de
ofício, porquanto negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem
convalesce pelo decurso do tempo (arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil).

Ora, deve-se recordar que "a simulação, causa de nulidade, é um vício
social do negócio jurídico consubstanciado numa declaração enganosa da vontade,
aparentando negócio diverso do efetivamente objetivado, estabelecido a fim de
prejudicar terceiros ou fraudar a lei, provando-se, dada a dificuldade na consolidação
do elemento subjetivo, mediante indícios e presunções, notadamente com a
configuração do binômino motivo-necessidade do ato simulado" (TJSC, AC n.
2014.027163-3, deste Relator, j. em 30.10.2014).

Isso porque: [a] a uma, não lograram os réus demonstrar que houve
qualquer pagamento efetivo à R. G.; [b] a duas, o negócio foi pactuado pela ré L. G.
B., irmã de R. G., na condição de sua procuradora, em favor de V. G., irmão de
ambas, e sua esposa; [c] a três, é fato incontroverso que R. G., no fim de sua vida,
encontra-se em debilitado estado de saúde, causando espécie a proximidade da data
de realização de tais atos negociais (23.7.2009 - fl. 166) com aquela de seu óbito
(18.8.2009 - fl. 147); e [d] a quatro, a negação constante dos réus, irmãos de R. G.,
quanto à existência do relacionamento mantido por esta com a autora, com a
consequente preocupação com o destino do patrimônio adquirido pela irmã e sua
companheira, bem delineia o binômio motivo-necessidade necessário ao
reconhecimento da simulação.

Quarto, os réus afirmam que o veículo KOMBI/VOLKSWAGEN está
registrado no nome do cunhado de R. G., I. DOS S. B., não havendo falar em direito
de herança sobre o automóvel apenas por ter ele sido usado, a título de comodato,
pela autora e por R. G.

No tema, esclareceu o sentenciante que: [a] "a kombi era necessária
para entregar os doces e salgados que passaram a fazer como fonte de renda e que
foi adquirida em nome do esposo de L. porque, em face das dívidas deixadas em São
Paulo, tanto a autora como R. estavam sofrendo restrições de crédito"; [b] "elas (a
autora e R.) que efetivamente pagavam as parcelas do financiamento do veículo,
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mesmo ficando o boleto e os comprovantes dos depósitos bancários com L.. Para
pagar as prestações vendiam doces e salgados que faziam em casa"; e [c] "embora
não tenham registrado empresa, denota-se que houve contribuição de ambas para a
confecção e distribuição dos produtos, conforme relatos das testemunhas e
demonstrado pelas fotografias contidas no CD de fl. 61" (fl. 277).

Com efeito, como bem concluiu o sentenciante, por tais razões,
entende-se cabível reconhecer "à autora o direito à metade do valor do referido
veículo" (fl. 277).

Quinto, os réus afirmam que os bens móveis indicados na inicial não
foram discriminados e não tiveram sua existência comprovada.

No tema, esclareceu o sentenciante que, "em relação aos bens
reclamados pela autora, cumpria aos requeridos a demonstração de que os
adquiriram. Porém a relação de móveis constante dos autos (fls. 78/79), não foi
sequer impugnada particularmente, presumindo-se tenham sido adquiridos pela
autora e pela falecida R." (fl. 277-v).

Com efeito, como bem concluiu o sentenciante, por tais razões,
entende-se cabível reconhecer "à autora o direito aos citados bens" (fl. 277-v).

Conclui-se, assim, que, em se aplicando à união estável o regime da
comunhão parcial de bens, por subsidiariedade, em razão da ausência de contrato
escrito entre as partes, além da meação garantida ao companheiro sobrevivente - in
casu, a autora - sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união
estável, inexistindo descendentes e ascendentes, garante-se-lhe, a título de herança,
também a totalidade da meação do de cujus - in casu, R. G. -, na extensão dos bens
comprovados, enquanto fato constitutivo de seu direito, como enquadráveis em tal
condição, uma vez não derruída esta, pela parte adversa - in casu, pelos réus
ESPÓLIO DE R. G., representado por sua inventariante E. G., e os herdeiros T. J. G.,
V. G., E. G. T., L. G. B. e E. G. -, com fatos impeditivos, modificativos ou extintivos,
tornando, assim, imperativa a manutenção da procedência exarada.

À vista do exposto, escorreita, na temática, a sentença guerreada - ao
"reconhecer à autora, a título de herança, os seguintes direitos [...]: a) à metade do
apartamento - e sua respectiva vaga de garagem - situado na Alameda Amélia, n.
800, ap. 31, Gopouva, Guarulhos/SP; b) à metade do veículo Volkswagen Kombi,
registrado em nome do Sr. I. DOS S. B. (fl. 172); e c) à metade dos móveis que
guarneciam a residência locada pela autora, em Rio do Sul, constantes da relação de
fls. 78/79" (fls. 277/278) -, merece desprovimento, no ponto, o recurso interposto.

3 A conclusão
Assim, quer pelo expressamente consignado neste voto, quer pelo que

do seu teor decorre, suplantadas direta ou indiretamente todas as questões
ventiladas, deve o recurso ser conhecido e desprovido, tudo nos termos supra.

É o voto.
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