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Em fevereiro de 2007, após concluir o curso de Engenharia Mecatrônica, CLODOMIRO foi 

convidado pela Montadora VOLVO a trabalhar na sede da empresa em Gotemburgo, Suécia. Em 

julho do mesmo ano, sua namorada GISELDA, que havia acabado de concluir o curso de 

Biologia Marinha, programou passar um mês na Suécia com CLODOMIRO. Nesse período, 

acabou fazendo uma visita à Universidade de Ciências de Gotemburgo, quando se interessou 

pelo Programa de Mestrado em Ciências Marinhas daquela renomada instituição. Participou 

então de um processo seletivo e foi aprovada. Após conversar com CLODOMIRO, concluíram 

que essa oportunidade não poderia ser desperdiçada, e, consequentemente, conviveram por 

aproximadamente dois anos na Suécia, até a conclusão do mestrado de GISELDA. Ao 

retornarem para o Brasil, casaram-se sob o regime de comunhão parcial de bens em 10/07/2010 e 

moraram juntos no apartamento adquirido por CLODOMIRO em julho de 2009, na cidade de 

Belo Horizonte – MG. A vida conjugal durou entre 10 de julho de 2010 e 20 de agosto de 2013. 

 

Em outubro de 2013 GISELDA ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

cumulada com partilha de bens, julgada procedente pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca 

de Belo Horizonte – MG. Inconformado com o reconhecimento de união estável em período 

anterior ao casamento, quando moraram juntos no exterior, CLODOMIRO apelou ao Egrégio 

TJMG, alegando que restou devidamente evidenciado na instrução processual, que naquele 

período eram apenas namorados com pretensões futuras de constituir família. A 10ª Câmara 

Cível manteve o entendimento do Juiz de Direito, nos seguintes termos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVO (NOTORIEDADE) E 

SUBJETIVO (INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA). 

1. A lei civil identifica a relação estável pela presença de dois elementos: um de ordem 

objetiva (convivência pública, contínua e duradoura) e outro de ordem subjetiva (a 

finalidade de constituição de família). A relação, por conseguinte, além de notória no 

meio social que passa a ser frequentado pelo casal, que, a partir daí, assumem a 

condição de como se casados fossem, deve ser prolongada no tempo e sem solução de 

continuidade, ou seja, que o vínculo estabelecido seja durável e contínuo, com a 

intenção de constituir família. 

2. Na verdade, os documentos apresentados demonstram que as partes tiveram um 

relacionamento público, contínuo e duradouro, estabelecido com o objetivo de 

constituição de família, como assim dispõe o art. 1.723 do Código Civil. Na Suécia, 

juntos desde julho de 2007, passaram a dividir o mesmo espaço, o que afasta a ideia de 

um relacionamento fugaz, descompromissado e usual entre namorados que moram sós. 

3. Logo, uma vez caracterizada a união estável entre a autora e o réu no período 

compreendido entre julho de 2007 e julho de 2010, resta examinar o pedido relativo à 

partilha de bens. 

4. A contribuição da autora, ainda que imaterial, na aquisição do bem restou 

reconhecida, e a partilha deverá ocorrer em quinhões iguais, devendo o apelante ser 

responsabilizado pela restituição à apelada de 50% (cinquenta por cento) do valor de 
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mercado do respectivo aluguel do imóvel, após a saída da apelada da residência do 

casal. 

5. Não há como se admitir que a opção pelo casamento importe na renúncia quanto à 

união estável, ao revés, o casamento superveniente afastou a dúvida sobre o propósito 

mútuo de constituir família, como, aliás, assim constou na sentença do juízo 

monocrático, já que a renúncia a um direito deve estar amparada em elementos que 

demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do credor em desonerar o devedor do 

encargo, não se admitindo, pois, a mera presunção nesse sentido. Não se admite 

renúncia tácita a qualquer direito. 

6. Apelação improvida. Sentença mantida.  

 

Como advogado de CLODOMIRO, apresente a peça processual cabível e date-a no último dia do 

prazo, considerando que o acórdão do TJMG foi publicado em 09 de agosto de 2017. 

 

Promova Sustentação Oral e aponte todas as teses que possam contribuir para o alcance dos 

Direitos perseguidos por CLODOMIRO. 


