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RESUMO
A Constituição Federal de 1988, no que se refere ao direito de
família, inovou ao dispor, no art. 226, § 3º, que: “Para efeito de proteção do
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
Dedicamo-nos à segunda parte desse preceito constitucional e
apenas à união formada entre o homem e a mulher. Assim procedemos
considerando os recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito ao tema do nosso trabalho, constatamos que,
embora o Poder Constituinte haja orientado para a edição de lei que facilite
a conversão da união estável, entre o homem e a mulher, em casamento, o
legislador ordinário ainda não cumpriu essa missão ou, ao menos, assim
não o fez adequadamente, nem ao editar a Lei n. 9.278, de 10 de maio de
1996, muito menos o art. 1.726 do Código Civil de 2002. É certo que há
proposições legislativas, a esse respeito, tramitando no Congresso
Nacional. Essa situação, de lacuna no direito, gera problemas, que normas
das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados procuram suprir.
Observamos que, desde a antiguidade, há preocupação no sentido de
que os casais afeitos ao relacionamento informal venham a formalizar
matrimônio. Ademais, conforme mostram os registros do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, dos casais brasileiros, mais de 1/3 (um
terço) não tem vínculo inscrito no Registro Civil e são os destinatários
imediatos da norma constitucional em estudo.
Consideramos a similaridade que pode haver entre a conversão da
união estável em casamento e o reconhecimento de efeitos civis do
matrimônio religioso.
Nossa pesquisa abrangeu o direito comparado, que revelou previsões
normativas semelhantes à brasileira, embora sem a peculiaridade de, em
sede constitucional, estabelecer que a lei deva facilitar a conversão da
união estável em casamento.
Apontamos algumas das possíveis razões, jurídicas e práticas, para se
pensar no direito à conversão da união estável em casamento; as
indispensáveis exigências constitucionais e legais para tanto; o
procedimento mais adequado para ser atendido o mandamento
constitucional; além dos efeitos decorrentes do exercício desse direito.

Palavras-chave: Direito de família. União estável entre o homem e a
mulher. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Lacuna no
direito.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988, in reference to the Family Law,
innovated in disposing the Article 226, 3rdparagraph: “For effect of
protection of the State, it is recognized the common-law marriage between
man and woman as a familiar entity, and the law should facilitate its
conversion into civil marriage”.
We have concentrated on the second part of this constitutional
precept and only the common-law marriage between man and woman.
There have been new judgments by the Brazilian Federal Supreme Court
(STF) based on this modification.
Although the Constitution has oriented to the law enactment, that
facilitated the conversion of the common-law marriage, between man and
woman, into civil marriage, the legislators haven`t accomplished their
mission, or at least, they haven`t done it properly. Not even with the
enactment of the law n. 9.278 from 05-10-1996, nor the Civil Code from
2002, article n. 1.726. There some bills about the theme mentioned above
that have been examined by the National Congress. These omissions on the
laws cause many problems and the Justice Court-inspecting Authority of
each State has tried to supply them.
We have observed, since antiquity, there is a concern about
formalizing marriages among the couples who have informal relationships.
Moreover, according to the Brazilian Geography and Statistics Institute
(IBGE) more than 1/3 (one-third) of the Brazilian couples haven`t got the
civil registry to legalize their common-law marriage. This constitutional
law being examined has been created for their assistance.
We consider the conversion of the common-law marriage into civil
marriage similar to the conversion of religious marriage into civil marriage.
Our research has involved comparative law and revealed many
similarities between Brazilians Laws and those of other nations, but they
have less detail and are not expressed at the Constitutional level, as seen in
Brazil, where it is established that the law should facilitate the conversion
of the common-law marriage into civil marriage.
We have indicated the possible reasons, judicial and practical, to
think about the right to convert common-law marriage into civil marriage;
the indispensable constitutional and legal requirements for it; the adequate
procedures to be within the constitutional law; beyond the effects derived
from exercising of this right.

Key-words: Family Law – Common-law marriage between man and
woman – The law should facilitate its conversion into civil marriage - Law
omission.
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I) União familiar entre homem e mulher
1.1) Evolução histórica
O tema nos reporta aos primórdios da humanidade.
Com esta introdução, objetivamos bem compreender os principais
momentos da estruturação da família – célula mater da sociedade.
Pretendemos, ainda, realçar que a mulher, outrora, foi tratada como
ser humano inferior, todavia, a verdade é que sempre constituiu a base dos
relacionamentos familiares, mesmo sem o devido reconhecimento.
Maria Helena Diniz1 nos ensina sobre a importância de
entrelaçarmos a ciência jurídica com a história, reportando-se a Theodor
Sternberg2.
Pontes de Miranda3 refere-se às “leis de evolução jurídica” e à
importância de algumas normas sociológicas, para tratar dos fatos jurídicos,
seja da vida de um mesmo povo, seja de povos diferentes que se
comparam; bem como discorre sobre o “par andrógino”, círculo social,
formado entre o homem e a mulher, com análise do elemento casa, lar.
Com suporte das ciências da religião4 ou da antropologia,
poderíamos tratar das mais primitivas manifestações de amor, afeto,
instinto reprodutivo ou simples instinto gregário do homo.

1- DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.
2- STERNBERG, Theodor. Introducción a la ciencia del derecho. Barcelona: Labor, 2ª
edição, 1930, tradução de José Rovira y Ermengol, p. 32, apud DINIZ, Maria Helena,
As lacunas, cit., p. 1 – El que quiera hacer Derecho sin Historia, no es un jurista, ni
siquiera un utopista; no traera a la vida espíritu de ordenación social consciente, sino
mero disorden y destrucción.
3- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª edição, 1983, Tomo VII, p. 164.
4- Sem perder de vista o enfoque científico-jurídico de nosso estudo, vale mencionar, ao
menos sob as luzes da cultura geral, que a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, inicia-se
mencionando um relacionamento familiar entre homem e mulher (Bíblia Sagrada –
Gênesis 2,6-24. Tradução dos originais mediante versão dos Monges de Maredsous,
Bélgica, pelo Centro Bíblico Católico, São Paulo: Editora Ave Maria Ltda., 86ª edição,
p. 50-51).
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Tamanha é o envolvimento entre família e religião que, no dizer de
Fustel de Coulanges5, “a religião foi a norma constitutiva da família
antiga”. Sustenta que a união dos membros da família antiga era
decorrência de “algo mais poderoso que o nascimento, o sentimento ou a
força física: na religião do fogo sagrado e dos antepassados se encontra
esse poder”. Considera mais esse autor que, “a religião fez com que a
família formasse um único corpo” e que a família antiga é mais uma
associação religiosa do que uma associação natural.
Eduardo Espínola6 esclarece ser objeto de especulação o modo como
se constituiu a família primitiva, como unidade social, “baseada nos fatos
biológicos da procriação e do período necessário à assistência da prole”. Os
ensinamentos de Pietro Cogliolo7 revelam sério debate científico a respeito
das características dos primevos relacionamentos entre homem e mulher.
Algumas

civilizações

antigas

vivenciaram

as

chamadas

“hordas

promíscuas” – relacionamento baseado apenas no instinto sexual, sem
vínculos civis ou sociais. Embora haja registros de matriarcado, prevalece
que a “teoria patriarcal da sociedade” é de tradição extraordinariamente
antiga, inclusive com registros de Platão e Aristóteles, bem como apoiada
sobre os contos sagrados dos patriarcas hebreus.
Adahyl Lourenço Dias8 ressaltou a dificuldade de estabelecer, em
linhas rígidas, qual teria sido a sistemática formadora do primitivo grupo
familiar, sendo que as constatações variam conforme o enfoque intelectual
de cada estudioso. A evolução da família, “de primitivismo religioso para o
social”, decorre de vários fatores. De início, o autor ressaltou que a família
5- FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga. São Paulo: Hemus,
tradução de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca, 1975, p. 33-9.
6- ESPÍNOLA, Eduardo. A família no direito brasileiro. Atualizada por Ricardo
Rodrigues da Gama, Campinas: Bookseller, 2001, p. 9-10.
7- COGLIOLO, Pietro. Filosofia do direito privado. Traduzida por Eduardo Espínola,
1898, § 29, apud ESPÍNOLA, Eduardo, A família, cit., p. 12-6.
8- DIAS, Adahyl Lourenço. A concubina e o direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
1984, p. 2-11.
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é um fato natural, com predominância do caráter social sobre o jurídico.
Destacou a importante missão da mãe, para a agregação da prole, mas, com
exceção de alguns exemplos de matriarcados, predominou o patriarcado,
inclusive por interferência religiosa, pela certeza quanto à prole, o “desejo
de posse afetiva”, fazendo surgir verdadeiro “princípio do respeito às
mulheres pertencentes a um só homem”. Assim o fez conforme
9

ensinamentos de John Lubbock .
Segundo os registros de Orlando Gomes e Nelson Carneiro10, o
desenvolvimento dos grupos humanizou as relações, inicialmente apenas
naturais, proporcionando a passagem da família como puro fato biológico à
condição de fato social humano. Conforme ensinamentos de Roboredo
Sampaio e Melo11, em tempos idos não havia o que atualmente chamamos
de família, mas o centro desses relacionamentos seria a mulher.
Na mesma linha, estão os ensinamentos de Álvaro Villaça
Azevedo12, a demonstrar que muitas teorias buscam explicar as origens da
família, mas nenhuma fornece plena certeza. Reporta-se esse autor pátrio a
estudos de Pietro Cogliolo sobre Charles Darwin. Pondera que o tema
suscita profundos debates entre sociólogos e juristas, bem como todos
quantos se proponham a esse estudo, parecendo, todavia, clara a idéia de
que, na sociedade primeva, o homem mais forte, apossando-se de suas
mulheres e prole, formou o primeiro grupo familiar patriarcal poligâmico,
vindo o aprimoramento social fazer predominar a monogamia.

9- LUBBOCK, John. Origines de la civilisation. p. 53 e seguintes, apud DIAS, Adahyl
Lourenço, A concubina, cit., p. 3.
10- GOMES, Orlando & CARNEIRO, Nelson. Do reconhecimento dos filhos
adulterinos. p. 9, apud DIAS, Adahyl Lourenço, A concubina, cit., p. 4.
11- MELO, Duarte Roboredo Sampaio e Melo. Família e divórcio. 1906, p. 41, apud
DIAS, Adahyl Lourenço, A concubina, cit., p. 5.
12- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva,
1977, vol. 36, p. 258-263.
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Feitos esses registros, passemos a analisar os estudos específicos
sobre concubinato13, instituto a respeito do qual existem referências desde a
antiguidade.
Eduardo A. Zannoni14 reporta-se a disposições do Código de
Hamurabi com alusão à concubina, observando que o direito romano
admitiu o concubinato, depois passa ao direito espanhol e analisa el
concubinato em el liberalismo.
Acerca do casamento na antiguidade, Álvaro Villaça Azevedo15
discorre sobre documentos históricos jurídicos do ano 3000 antes da Era
Cristã, reportando-se a John Gilissen16, destacando que, antes dos romanos,
os povos da Antigüidade não teriam podido construir um “sistema jurídico
coerente”, provavelmente pela “insuficiência das fontes jurídicas”.
Também discorre sobre Babilônia, Egito, passando pelos Povos Hiitas e
Hebreus, chegando à Grécia antiga.
Os estudos de Adahyl Lourenço Dias17, reconhecendo as dificuldades
dessa pesquisa, iniciaram-se a partir dos povos antigos. Com base em
Heródoto, considerado o mais antigo dos historiadores e que teria visitado a
Caldéia e a Babilônia mais de quatro séculos antes de Cristo, leciona
Adahyl Lourenço Dias a respeito de cultos religiosos embrenhados da
devassidão, dominando aquelas sociedades, e a influência da Babilônia

13- Importante ressaltar, inclusive porque houve episódios de devassidão, que os
registros históricos ora analisados servem para demonstrar toda diferença entre o
concubinato de outrora e o contemporâneo instituto da união estável – entidade familiar
consagrada pela Constituição da República, art. 226, § 3º, lastreado no mais elevado
respeito.
14- ZANNONI, Eduardo A.. El concubinato (en el Derecho Civil argentino y
comparado latinoamericano). Buenos Aires: Depalma, 1970, p. 107-19.
15- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. São Paulo: Atlas, 2ª
edição, 2002, p. 29-37.
16- GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1986, p. 51 (tradução do original francês, intitulado Introduction historique
au droit, Bruxelas: Émile Bruylant, 1979), apud AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto,
cit., p. 29.
17- DIAS, Adahyl Lourenço. A concubina, cit., p. 13-38.
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levado esses costumes para Egito e Pérsia. Elucida mais que, entre os
hebreus era aceita a poligamia e, segundo a Bíblia Sagrada, Abraão
coabitara com duas mulheres, Sara e Agar. O Rei Salomão teria desposado
setecentas mulheres, inclusive a filha de um Faraó, e mantinha trezentas
concubinas.
De acordo com Thomasius18, as leis de Moisés admitiam o
concubinato aos filhos de Israel, diante da ausência da proibição expressa
de suas leis. Entre os fenícios também haveria devassidão. Persas e
cartagineses teriam freado práticas devassas. Alguns admitem que os
persas, por influência da China, acatavam as leis dos profetas, Confúcio e
Zaratrusca. Dentre os hindus, eram considerados tanto os filhos da esposa
legítima quanto da concubina. A monogamia fora estabelecida pelas
normas de Licurgo, rei-legista. A velha história grega é repleta de
concubinatos célebres. Vale mencionar Aspásia, que teria sido concubina
de Sócrates e, depois da morte desse filósofo, uniu-se a Péricles,
novamente em concubinato, porque não preenchia os requisitos legais para
o matrimônio, por ser estrangeira.
Quanto aos egípcios, poucos são os registros, mas, dizem as lendas, a
pirâmide de Miquerinos teria sido construída por influência da concubina
Radopis.
A poligamia era aceita dentre os egípcios, tal como ainda continua
admitida pelas leis muçulmanas.
Prosseguindo nossa análise histórica sobre união familiar entre
homem e mulher, vejamos alguns exemplos de normas. O Código de
Hamurabi (2067 a 2025 a.C.) dedicava os capítulos IX e X à família. No
Código de Manu, o Livro 9º, arts. 418 a 520, trata dos deveres do marido e
da mulher. A Lei das XII Tábuas, embora sob o enfoque do direito de
18- THOMASIUS. Dissertatio de concubinato. n. 5, apud DIAS, Adahyl Lourenço, A
concubina, cit., p. 16.
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propriedade e da posse, falava em residência, durante um ano, na casa de
um homem, como se fora sua esposa. A Lex Canuleia, de 445 a.C.,
permitiu o casamento entre patrícios e plebeus; e a Lex de maritandis, de
18 a.C., dispôs sobre casamento.
À época do direito romano19, em que imperava a divisão social em
classes, havia as seguintes formas de união afetiva: 1) jus civile ou justae
nuptiae – casamento que produzia efeitos normais; 2) jus gentium ou sine
connubio – casamento entre peregrinos; 3) contubernium – união de fato
entre escravo e escrava, tolerada pelo Estado20; e 4) concubinatus – uniões
livres, sem o consensus nuptialis.
José Carlos Moreira Alves21 analisa o concubinato desde a época o
período republicando em Roma e inclusive traça paralelo entre concubinato
e casamento na atualidade, acerca da posse de estado de casado. Entende
que, no Oriente, o concubinato foi abolido por Leão, o Filósofo (886-912
d.C.), e no Ocidente caiu em desuso no Século XII d.C.
Em Roma, o concubinato não se confundia com a mancebia, porém,
não conferia nenhum poder ao pai sobre os filhos. Para a concubina,
significava convivência mútua de vida, admitida pelos preceitos morais,
sem estigmatizar a mulher; entretanto, não lhe equiparando à condição da
esposa legítima (casamento), tampouco permitia que desfrutasse da
condição social do companheiro, pois faltava a relação honor matrimoni;
no ano 326 d.C.
Nessa época, passou a ser estimulado o casamento e desestimulado o
concubinato, até mesmo com sanções.

19- DIAS, Adahyl Lourenço, A concubina, cit., p. 23-31. Este autor, nas págs. 33 a 38
também discorre sobre a concubina entre os povos bárbaros.
20- DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 3ª edição, 2007, vol.
1, p. 1.026.
21- MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 6ª
edição, 2007, vol. II, p. 320-22.
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Aliás, depois da vinda dos Imperadores Cristãos para Roma, como
estímulo ao casamento, inclusive surgiu incentivo à conversão do
concubinato em casamento22.
No Digesto23, concubinato recebia tratamento da lei e não era delito;
foi solução aceitável para as uniões entre libertos, sem violação à Lex Julia
de adulteriis. Por razões políticas, Augusto admitiu a legalidade do
concubinato com mulheres interditadas ao matrimônio e, segundo Moreira
Alves24, “foi em razão das leis matrimoniais do tempo de Augusto (Lex
Iulia et Papia Poppaea de maritandis oridinibus e Lex Iulia adulteriis) que
o concubinato passou a ser levado em consideração pelo direito, ainda que
de maneira indireta”.
Tratava-se de uma reação ao conceito de casamento legítimo, não era
uma relação transitória e não constituía estigma a condição de concubina.
Diante das exigências das Lexs Julia e Papia, o Digesto continha previsões
(D., Liv. 25, Tít. 7, fr. 3, § 1) – distinguiam-se casamento e concubinato
apenas pela presunção, forçada pela condição social, por ser estado de fato,
constituído sem solenidade ou ato simbólico. Ao concubinato foram
atribuídos efeitos civis. Ademais, homem e mulher que convivessem sob o
mesmo teto, de forma duradoura, embora com impedimento para se
casarem, constituíam união “louvável”, especialmente se houvesse
diferença social, como as de liberta e patrono. Em que pese aceito como
união legal, o concubinato continuava em plano secundário, sem a
22- Embrião do que estabelece o art. 226, § 3º, de nossa Constituição Federal.
23- Segundo registra Aloísio Surgik, in Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 35, São
Paulo: Saraiva, 1979 (Coordenação de Rubens Limongi França e atualização legislativa
de Juarez de Oliveira). Também conhecida como Deo Auctore, trata-se da compilação
de normas promovida pelo Imperador Justiniano, que nomeou 16 jurisconsultos,
advogados e professores, considerando iura (matéria referente à doutrina) e leges
(matéria constitutiva de textos legais), que haviam sido antes dispostas no Codex. Logo
após a promulgação do Código (em 07 de abril de 529), Justiniano autorizou a
elaboração do Digesto (em 15 de dezembro de 530), pela Constituição Deo Auctore,
assim conhecida porque seu texto inicia-se com estas palavras.
24- MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, cit., p. 320.

8

expressão e o significado do casamento, mantido num plano superior.
Outro ponto interessante é que o concubinato gerava direitos de ordem
sucessória.
Contra o concubinato insurgiu-se Constantino25, influenciado pela
doutrina cristã26.
Vieram reformas e Justiniano acabou por revogar as leis
concernentes ao concubinato. Problemas surgiram e Justiniano estabeleceu
certos requisitos para haver concubinatus legitimus, a saber: a) ser a
concubina desimpedida, livre, para casar-se; b) ser única; e c) ser mantida
em coabitação por toda a vida, com fidelidade. O concubinatus e a
concubina apresentam aspectos de honestidade, com as aparências de um
casamento, embora ainda não reconhecido como instituto jurídico, obtido
apenas com o Digesto.
Quanto à posição da Igreja Católica sobre o tema concubinato,
encontramos estudo de Álvaro Villaça Azevedo27 esclarecendo que, “o
concubinato foi admitido pelas leis sálicas (dos francos sálicos) e bárbaras,
tendo sido tolerado pela Igreja Católica nos primeiros séculos”, mas foi
combatido pelo Cristianismo, principalmente pelas notáveis figuras de
Santo Agostinho e de Santo Ambrósio.
Durante o período medieval, principalmente no ano 400 d.C., a união
estável foi tolerada pela Igreja Católica, por força do Cânon 4, dist. 34,
Concílio de Toledo, aproximadamente no ano 430 d.C., proibindo-se que o
homem não mantivesse esposa e concubina simultaneamente.

25- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo – uma espécie de
família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª edição, 2001, p. 99 a 101.
26- MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano, cit., p. 321. Em nota de rodapé
esclarece: “Note-se que, na sociedade romana, o concubinato não era considerado – até
o advento do cristianismo – imoral, tanto assim que pessoas ilustres (como, por
exemplo, Vespasiano) viviam em concubinato”.
27- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 155-8. Também desenvolve estudo
sobre o direito canônico à p. 54-63.

9

Desde então, passou a ser reprovado o concubinato, o que veio a ser
reforçado com o Concílio da Basiléia, entre os anos de 1431 e 1445.
Proibição expressa pela Igreja veio com o Concílio de Trento, em 1563,
passando a ser vedado não só o casamento presumido, como também o
concubinato, este com previsão de penas severas, inclusive a excomunhão,
em caso de desobediência. Tal entendimento da Igreja influenciou países
eminentemente católicos, sobretudo Espanha e Portugal, fazendo com que
encontremos semelhanças entre o Direito Canônico e as Ordenações da
época.
No século XVI, as Ordenações Lusitanas, com destaque para as
Afonsinas, passaram a tolerar o concubinato, a despeito da proibição de se
manterem-se concubinas na corte. Esse regramento persistiu de forma
semelhante nas Ordenações Manuelinas (1521) e Filipinas (1603).
Ainda com relação ao reconhecimento de efeitos jurídicos para os
relacionamentos constituídos sem as formalidades do casamento, a França
teve papel de destaque, sendo que, no ano de 1805, a união livre entre um
homem e uma mulher passou a ser reconhecida, desde que levada a assento
perante o Registro Civil. O concubinato (relacionamento em que um dos
parceiros sofre impedimento matrimonial) passou a produzir efeitos
jurídicos após decisão da justiça gaulesa, proferida dia 18 de dezembro de
1833. Outorgou-se um quarto dos bens do falecido à concubina
sobrevivente, por reconhecer sociedade de fato, evitando-se enriquecimento
sem causa. Foi a primeira decisão a respeito, mas ainda tratando o tema sob
a ótica de sociedade de fato. Lei francesa, sem número, de 16 de novembro
de 1912, passou a permitir o reconhecimento da paternidade de filho
proveniente de concubinato notório.
O atual amparo estatal conferido à união estável, especialmente à
mulher, recebeu influência, dentre outros, dos seguintes marcos históricos:
a Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial e a admissão do
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divórcio, na maioria dos países (inclusive o Brasil, como veremos adiante),
a partir da década de 1970.
Interessando-nos tratar da situação das uniões entre homem e mulher
no Brasil, passemos a considerar, doravante, o direito brasileiro.
À época do descobrimento28, em Portugal imperavam as regras de
Direito Canônico sobre o tema matrimônio, com previsão de casamento
apenas religioso, celebrado sob os moldes da religião católica. É o que se
conclui, considerando as Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521)
e Filipinas (1603). Cânone estabelecido pelo Concílio de Trento (1545 a
1563) foi adotado em Portugal pelo decreto de 12 de novembro de 1564 e
pela lei de 8 de abril de 1569, bem como no Brasil pelo Bispado da Bahia,
criado aos 28 de janeiro de 1550.
Por ocasião do regime colonial, em razão de vigerem as referidas
ordenações portuguesas, não havia regulamentação do concubinato.
Esclarece-nos Rodrigo da Cunha Pereira que, “no Brasil, como em todos os
países do mundo, o concubinato nunca foi tipificado como crime. Nossos
textos legais não o regulamentavam, mas também não o proibiam. É o que
se pode constatar das Ordenações Filipinas”29.
Proclamada a Independência, prossegue Álvaro Villaça Azevedo30,
as Ordenações Filipinas foram confirmadas pela Lei Imperial de 20 de
outubro de 1823, para continuarem a viger em nosso País.
No Brasil imperial, a Constituição de 1824 não dispunha
expressamente

sobre

o

tema

casamento,

mas

tornava

claro

o

reconhecimento apenas do matrimônio católico, ao estabelecer o vínculo

28- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 122-6.
29- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. Belo Horizonte: Del
Rey, 2004, p. 16.
30- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 122-6.

11

entre Estado e Igreja31. Em conseqüência, o casamento era apenas religioso,
passando a serem admitidos efeitos civis a partir do Decreto de 1861. As
normas de Direito Canônico eram, basicamente, as estabelecidas pelo
Concílio de Trento e também as que vieram com as Disposições
Constitucionais do Arcebispado da Bahia.
Como o primeiro “mecanismo de regulação” da família na formação
do direito civil brasileiro, Águida Arruda Barbosa32 considera “A roda dos
expostos”, também denominada de “roda dos enjeitados”, fundada no
período colonial, no ano de 1738 no Rio de Janeiro (a primeira foi a da
Santa Casa de Misericórdia). Tal prática consistia num estabelecimento
capaz de receber e abrigar crianças rejeitadas, porquanto nascidas de
relações amorosas repudiadas socialmente, porque eivadas de imoralidade
para a época. Junto a uma parede lateral do prédio dessa instituição, havia
instalado um aparelho de madeira, com formato cilíndrico, tendo um lado
vazado, assentado num eixo que produzia um movimento rotativo, onde era
permitido abandonar um recém-nascido, sem que a mulher fosse
reconhecida pela religiosa que, do lado interno da instituição, recolhia a
criança.

Essa era uma das tradições assistencialistas trazida pelos

europeus. Ademais, paralelamente a esse mecanismo, os conventos
recolhiam as mulheres que viessem a ficar marcadas pela desonra e,
conseqüentemente, sem a condição de destinadas ao matrimônio.
A “Roda dos Expostos ou Enjeitados” exerceu um papel fundamental
na formação da estrutura moral e social da família brasileira, mas,
31- Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, art. 5º - A Religião Catholica
Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões
serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas,
sem fórma alguma exterior do Templo.
32- BARBOSA, Águida Arruda, O conceito de família no novo Código Civil brasileiro
e o princípio da dignidade da pessoa humana, in: Atualidades Jurídicas, Coord. Maria
Helena Diniz, São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 4, p. 4-6. Estudo baseado em teses da
Faculdade de Medicina, desde 1845, posto que, além do aspecto social, era uma
razoável concepção médico-higienista.
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sobretudo, trata-se da história secreta da dor feminina. Para bem
compreendermos essas práticas, urge refletir sobre os efeitos, àquela época,
da maternidade fora do casamento, que condenava a mulher a uma vida
indigna.33
Retomando o enfoque a respeito do concubinato, com os
ensinamentos de Edgard de Moura Bittencourt34 observamos que as
Ordenações, no L. 4º, tit. 46, § 2º, concediam à mulher que tivesse a posse
do estado, direitos à meação nos bens do companheiro. Enquanto vigente
esse dispositivo legal, os Tribunais chegaram a presumir matrimônio entre
os concubinos.
Nas Consolidações de Teixeira de Freitas, arts. 147 e 1.327, e de
Carlos de Carvalho, art. 1.483, § 2º, letra “e”, n. 3, o concubinato apenas
recebia menção como comportamento, sujeito a sanções.
Proclamada a República, foram editados o Decreto n. 181 (atribuído
a Ruy Barbosa) e o Decreto n. 521, ambos de 1890, dando primazia ao
vínculo matrimonial civil e vedando a precedência do religioso, inclusive
estabelecendo sanções penais para a inobservância dessa norma.
Waldemar Ferreira35 enfatiza que, em 1889 ainda estava bem viva a
influência da “propaganda ruybarboseana em prol do casamento civil”.
33- No ensejo dessa alusão às situações de gravidez indesejada, pensamos continuar
sendo um ponto de reflexão que, contra o mal maior do aborto, da violência de extirpar
a vida intra-uterina com os instrumentos que dilaceram feto e depois jogar no lixo os
pedaços do corpo humano em formação, menos drástico será deixar a vida em formação
prosseguir e abandonar o indefeso recém-nascido numa instituição de caridade.
34- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato no direito, Rio de Janeiro:
Jurídica e Universitária, 2ª edição, 1969, 1º vol., p. 46-7.
35- FERREIRA, Waldemar. O casamento religioso de efeitos civis. São Paulo:
Typographia Siqueira – Salles Oliveira & Cia. Ltda., 1935, p. 3-4 – colacionou o
seguinte texto de Ruy Barbosa: “‘Pari passu’ com esse melhoramento social, ista
comnosco a necessidade imperiosissima do casamento civil. Ocioso é desfiar os
princípios de justiça e moralidade que impõem hoje a todos os povos essa instituição.
Sua necessidade, sua urgência calaram já na opinião, no sentimento geral. A
repugnância, proveniente dos hábitos de educação clerical que deprime a uma
desairosa inferioridade as alianças conjugais celebradas segundo as formulas do
contrato profano, não existe nos nossos costumes. Justificada está, portanto, essa
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Nossa primeira Constituição da República, em vigor a partir de 1891,
assim estabeleceu que: “A República só reconhece o casamento civil, cuja
celebração será gratuita” (§ 4º do Art. 72).
Veio o Código Civil de 1916 e, como não poderia ser diferente, para
respeitar a orientação constitucional daquela época, reconheceu apenas o
casamento civil como relacionamento formador da família.
No que diz respeito ao concubinato, o Código Civil de 1916 trouxe
menção apenas no art. 363, inciso I36. Nada estabelecia acerca do
concubinato puro (entre pessoas desimpedidas para o matrimônio), embora
fizesse alusão à figura da concubina, tratando do concubinato impuro,
somente para impedir casamento, doação, seguro, herança (arts. 183, VII,
248, IV, 1.177 cc 178, § 7º, VI, 1.474 e 1.719, III). Sílvio Rodrigues

reforma, que até estadistas conservadores têm solicitado entre nós; e, quando mais
argumentos houvesse mister, aí está por ela o mais concludente de quantos podem
abonar a oportunidade e conveniência de uma instituição: a sua quase universalidade
do século em que respiramos. Quer adotado logicamente em absoluto, conforme o
sistema francês, como na Bélgica, na Itália, na Holanda, nas Provincias renanas; quer,
como em Portugal, apenas facultativo; quer, a exemplo da Austria, admitido
unicamente como extremo recurso contra a recusa pertinaz do clero; o matrimonio
civil, para católicos ou acatólicos, é hoje em dia o regime amplamente predominante
nos povos cultos; e uma nação não póde impunemente furtar-se a essas influencias
universais da época, tanto mais quanto, como neste caso, em apoio delas, ás mais
obvias considerações de publica utilidade associam-se as leis fundamentais do direito.
Histórica e antropologicamente a família precede ao culto organizado, á hierarquia
eclesiastica, á liturgia religiosa. Esse direito, portanto, que na ordem natural e na dos
tempos preexiste ás religiões positivas, necessariamente deve preferir a elas na
organização da sociedade humana (O Papa e o Concilio, pág. CCLXIX)”.
36- “Art. 363 – Aos filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, ns. I a VI,
têm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da
filiação: I – Se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido
pai.” Ao lecionar sobre este dispositivo, Clóvis Bevilaqua (Código Civil dos Estados
Unidos do Brasil comentado, Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1954, vol. II, p.
263) assim registrou: “O concubinato é uma união sexual de certa duração mais ou
menos prolongada. Semimatrimoniun vocatur.” Em seguida, discorreu sobre aspectos de
presunção dessa paternidade, que não equivalia à da filiação decorrente do casamento, a
demonstrar o tratamento desigual, naquela época.
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leciona nesse sentido37 e, com a mesma linha de entendimento, Euclides de
Oliveira fala em “normas discriminatórias”38.
Vale tentar encontrar explicação para a ausência de normas a respeito
de concubinato e, para tanto, passamos a considerar as influências ao
Código Civil de 1916.
Inconteste toda influência do Code Civil da França, de 1804, sobre o
direito ocidental39. E, segundo os registros doutrinários acerca do Code
Civil da França, é célebre a frase de Napoleão Bonaparte, perante o
Conselho de Estado: Les concubines se passent de la loi; la loi se
désintéresse d’eux (Los concubinos se pasan sin la ley; la ley se
desentiende de ellos)40.
Oscar Borgonovo41, ao tratar de “la codificación em Latinoamérica”,
sustenta que a vontade legislativa, manifestamente, é ignorar a união livre,
como uma forma de proteger a união legal (o matrimônio).
União entre homem e mulher, não formada pelo casamento, passou a
ser tratada pelos tribunais como sociedade de fato, reconhecendo-se direito
37- RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 6 – direito de
família, 28ª edição, revista e atualizada por Francisco José Cahali, p. 255-6: “...o
legislador de 1916 ignorava a então chamada família ilegítima, e as raras menções que
faz ao concubinato (art. 248, IV, 1.177 e 1.719, III etc.) eram apenas com o propósito de
proteger a família constituída pelo casamento, não como reconhecedoras de uma
situação de fato, digna de qualquer amparo. Talvez a única referência à mancebia feita
pelo Código Civil revogado, sem total hostilidade a tal situação de fato, tenha sido a do
art. 363, I, que permitia ao investigante da paternidade a vitória na demanda se provasse
que ao tempo de sua concepção sua mãe estava concubinada com o pretendido pai.
Nesse caso, já entendia o legislador que o conceito de concubinato pressupunha a
fidelidade da mulher ao seu companheiro, e, por isso, presumia, juris tantum, que o
filho havido por ela tinha sido engendrado pelo concubino”.
38- OLIVEIRA, Euclides Benedito de, União estável, do concubinato ao casamento –
antes e depois do novo Código Civil, São Paulo: Método, 2003, 6ª edição, p. 73-76.
39- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico del concubinato, Buenos Aires: Astrea,
4ª edição, 2006, p. 14, assim entende, acerca do Código Napoleão: Sin duda, esta
actitud legislativa ha sido de gran importancia para la adoción de la línea
“abstencionista” asumida, en esta materia, por la mayor parte de las legislaciones
occidentales.
40- ZANNONI, Eduardo A., El concubinato, p. 117.
41- BORGONOVO, Oscar. El concubinato em la legislación y em la jurisprudência.
Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1987, p. 27-8.
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a indenização por serviços prestados e indenização por morte e, em 196342,
foi editada, pelo Supremo Tribunal Federal, a Súmula 35 – “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 consagrar pronunciamentos jurisprudenciais, que vêm se
desenvolvendo até os dias atuais.
Enfim, constatamos que algo de relevante a mencionar é a mulher, ao
longo da história, como centro do relacionamento, inclusive porque agrega
a prole e proporciona ao homem atingir os mais importantes escopos da
vida.

1.2) Direito de família
Ensina-nos Maria Helena Diniz43 que direito de família abrange o
complexo de normas reguladoras tanto do casamento quanto da união
estável, além de outros relacionamentos (entre pais e filhos, vínculos de
parentesco e os institutos protetivos – tutela e curatela). Esse ramo do
direito norteia relações pessoais, assistenciais e econômicas – estas últimas
apenas indiretamente.44

1.2.a) Disciplina constitucional
Direito de família é regido a partir do âmbito constitucional.
Assim ocorre tradicionalmente e nossas Cartas Constitucionais, ainda
que de modo breve, sempre fizeram alusão à família. Estabeleciam que “a
família é constituída pelo casamento”. Houve primazia do casamento,
distinguindo-o como a forma de constituição da família.
42- Conforme site www.stf.jus.br, aprovada durante a Sessão Plenária de 13.12.1963.
43- DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 25ª
edição, 2010, vol. 5, p. 31.
44- BARBOSA, Águida Arruda. O conceito de família, cit., p. 1-4. Nessa oportunidade,
a autora leciona sobre os reflexos da evolução dos direitos da mulher sobre o direito de
família brasileiro.
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Histórico das Constituições anteriores, com relação às disposições
sobre família, integra os estudos desenvolvidos por José Sebastião de
Oliveira45.
Vale observarmos os textos dessas normas constitucionais46.

45- OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 24-71.
46- Constituição Imperial, de 1824: no Título 5º, Capítulo III, trata da “Família Imperial
e sua Dotação”. No Título 1º, art. 4º, qualificou a Família Imperial como “Dynastia
Imperante”, fixando a hereditariedade do trono. Desse modo, tratou da família imperial,
sem haver regulamentação sobre família como estrutura familiar no sentido amplo ou
restrito do núcleo familiar, mas apenas como forma de transmissão hereditária do Poder
Imperial.
Constituição da República, de 1891: “Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:” ... “§ 4º - A República só
reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”.
Constituição da República, de 1934: “Título V - Da Família, da Educação e da Cultura
Capítulo I - Da Família
Art 144 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção
especial do Estado.
Parágrafo único - A lei civil determinará os casos de desquite e de anulação de
casamento, havendo sempre recurso ex officio , com efeito suspensivo.
Art 145 - A lei regulará a apresentação pelos nubentes de prova de sanidade física e
mental, tendo em atenção as condições regionais do País.
Art 146 - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento perante
ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os
bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que,
perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos
e no processo da oposição sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito
no Registro Civil. O registro será gratuito e obrigatório. A lei estabelecerá penalidades
para a transgressão dos preceitos legais atinentes à celebração do casamento.
Parágrafo único - Será também gratuita a habilitação para o casamento, inclusive os
documentos necessários, quando o requisitarem os Juízes Criminais ou de menores, nos
casos de sua competência, em favor de pessoas necessitadas.
Art 147 - O reconhecimento dos filhos naturais será isento de quaisquer selos ou
emolumentos, e a herança, que lhes caiba, ficará sujeita, a impostos iguais aos que
recaiam sobre a dos filhos legítimos.
Constituição da República, de 1937: “Da Família
Art 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção
especial do Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção
dos seus encargos.
Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais.
O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou
subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação
particular.
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Art 126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei assegurará
igualdade com os legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que em relação a
estes incumbem aos pais.
Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais
por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições
físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O
abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave
dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do
conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais
miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência
e educação da sua prole.”
Constituição da República, de 1946: “Título VI - Da Família, da Educação e da Cultura
Capítulo I - Da Família
Art 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá
direito à proteção especial do Estado.
§ 1º - O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento religioso
equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescrições da lei, assim o
requerer o celebrante ou qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no
Registro Público.
§ 2º - O casamento religioso, celebrado sem as formalidades deste artigo, terá efeitos
civis, se, a requerimento do casal, for inscrito no Registro Público, mediante prévia
habilitação perante a autoridade competente.
Art 164 - É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência à maternidade, à
infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo de famílias de prole numerosa.
Art 165 - A vocação para suceder em bens de estrangeiro existentes no Brasil será
regulada pela lei brasileira e em, benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre
que lhes não seja mais favorável a lei nacional do de cujus.”
Constituição da República, de 1967: “Título IV - Da Família, da Educação e da Cultura
Art 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos
Poderes Públicos.
§ 1º - O casamento é indissolúvel.
§ 2º - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso
equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescrições da lei, assim o
requerer o celebrante ou qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no
Registro Público.
§ 3º - O casamento religioso celebrado sem as formalidades deste artigo terá efeitos
civis se, a requerimento do casal, for inscrito no Registro Público mediante prévia
habilitação perante, a autoridade competente.
§ 4º - A lei instituirá a assistência à maternidade, à infância e à adolescência.”
Constituição da República, de 1967, conforme Emenda Constitucional n. 1, de 1969:
“Título IV - Da Família, da Educação e da Cultura
Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Podêres
Públicos.
§ 1º - O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde
que haja prévia separação judicial por mais de três anos; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 9. de 1977)
§ 2º O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso
equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e prescrições da lei, o ato for
inscrito no registro público, a requerimento do celebrante ou de qualquer interessado.
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Nenhuma de nossas anteriores Cartas tratou de concubinato ou união
estável, muito menos orientou para a lei facilitar sua conversão em
casamento.
A Constituição Federal de 1988, especialmente no art. 226, dedica
atenção para o tema família e, não se restringindo ao que previam as
anteriores Cartas, trouxe as importantes disposições de seu § 3º.
Nesse sentido, é o reconhecimento doutrinário.
Celso Ribeiro Bastos47 considera família a célula fundamental da
sociedade, tendo as Constituições modernas, inclusive a brasileira,
atribuído tratamento especial a esse “grupo fundamental da sociedade,
estabelecendo regras de proteção, sendo que nosso atual texto
constitucional trouxe notáveis mudanças para o direito de família. A
proteção se estende às “outras formas de união do homem e da mulher”,
mas registra: “devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento”.
Segundo as lições de Antonio Junqueira Azevedo, nossa atual “Lei
Maior” prevê três tipos de família: a tradicional (formada pelo casamento),
a união estável e a família monoparental.48
Maria Helena Diniz49, com base nos parágrafos do art. 226 da
Constituição Federal de 1988, considera família “o conjunto de pessoas
unidas pelos laços do matrimônio e da filiação” e entidade familiar o
vínculo de “união estável”. Objeto do direito de família é a própria família.

§ 3º O casamento religioso celebrado sem as formalidades do parágrafo anterior terá
efeitos civis, se, a requerimento do casal, for inscrito no registro público, mediante
prévia habilitação perante a autoridade competente.
§ 4º Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à
adolescência e sobre a educação de excepcionais.”
47- BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos
Editor, 2002, p. 789-90.
48- AZEVEDO, Antonio Junqueira de. L’ordre public dans lês relations de famille, in:
Atualidades Jurídicas, Coord. Maria Helena Diniz, São Paulo: Saraiva, 1999, p. 51-9.
49- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 5, p. 10- 1.
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No entender de Rodrigo da Cunha Pereira50, a partir da Carta
Constitucional de 1988, a tradicional idéia de família, baseada no
casamento, foi ampliada, reconhecendo-se como entidade familiar a união
estável entre homem e mulher.

1.2.b) Características
A família tem os seguintes caracteres51: biológico (a família é o
agrupamento natural das pessoas); psicológico (há elemento espiritual, o
amor, unindo os componentes do grupo); econômico (cada um dos
indivíduos, com auxílio mútuo e afeto, dedica-se, também, à realização
material); religioso (histórica influência do Cristianismo, em que pese a
laicização); político (é considerada a célula mater da sociedade) e jurídico
(há normas jurídicas que regulam a estrutura orgânica familiar).
Outros aspectos a destacar, segundo Águida Arruda Barbosa,
reportando-se a Jean Carbonier52, é o da tendência de subjetivação dos
direitos, transformando-se o direito objetivo em avesso dos direitos
subjetivos, fenômeno este resultante de duas circunstâncias: as ciências
humanas conquistam um espaço para a Psicologia e para a Sociologia, de
modo que a influência interdisciplinar é regra em qualquer área de estudo
científico, neste início de século XXI. Ademais, a segunda circunstância é
que nos discursos ideológicos há uma exaltação dos direitos do homem,
com ênfase no conceito de dignidade e de cidadania.
Ainda no que se refere à interligação do direito com outras ciências,
leciona João Batista Vilela que “não se pretende que o direito de família se
substitua à psicoterapia, mas seria redução imperdoável de suas

50- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato, cit., p. 06.
51- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 13-5.
52- CARBONIER, Jean, Flexible droit, 1995, França: LGDL, p. 172-179, apud
BARBOSA, Águida Arruda, O conceito de família, cit., p. 9.
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virtualidade concebê-lo ou praticá-lo com exclusão do aconselhamento
preventivo e reparatório, assim como da mediação extrajudicial” 53.
Estudos sobre psicologia, com destaque para moralidade e ética,
foram desenvolvidos por Ana Cláudia Ferreira Oliveira54.

1.2.c) Princípios
Guilherme

Calmon

Nogueira

da

Gama

enuncia

princípios

constitucionais (princípios gerais reconhecidos pela Constituição Federal
de 1988 em matéria de Direito Família)55.
Mas, se avançarmos a uma seara mais abrangente, encontraremos os
seguintes princípios do direito de família: a) da ratio do matrimônio e da
união estável – baseado no afeto; b) da igualdade jurídica dos cônjuges e
dos companheiros (Constituição da República, art. 226, § 5º; e CC, arts.
1.511, in fine, 1.565 a 1.570, 1.631, 1.634, 1.643, 1.650, 1.651 e 1.724); c)
da igualdade jurídica de todos os filhos (Constituição da República, art.
53- VILLELA, João Batista, Repensando o direito de família, in: Anais do primeiro
Congresso Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito
de Família), Belo Horizonte, 1999, p. 20, apud BARBOSA, Águida Arruda, O conceito
de família, cit., p. 1.
54- OLIVEIRA, Ana Cláudia Ferreira, A lei interior como norte para nossa conduta
exterior, in: Aspectos psicológicos na prática jurídica, Coord. David Zimerman e
Antônio Carlos Mathias Coltro, Campinas: Millennium, 2008, p. 199- 207.
55- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 57-8. Desse
autor extraímos o seguinte: As relações familiares, portanto, passaram a ser
funcionalizadas em razão da dignidade de cada partícipe. A efetividade das normas
constitucionais implica a defesa das instituições sociais que cumprem o seu papel
maior. A dignidade da pessoa humana, colocada no ápice do ordenamento jurídico,
encontra na família o solo apropriado para o seu enraizamento e desenvolvimento, daí
a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de dar especial e efetiva proteção
à família, independente da sua espécie. Propõe-se, por intermédio da repersonalização
das entidades familiares, preservar e desenvolver o que é mais relevante entre os
familiares: o afeto, a solidariedade , a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto
de vida comum, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe,
com base em idéias pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas. “A família, é
valor constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação e de não
contraditoriedade aos valores que caracterizam as relações civis, especialmente a
dignidade humana: ainda que diversas possam ser as suas modalidades de
organização, ela é finalizada à educação e à promoção daqueles que a ela pertencem.”
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227, § 6º; Código Civil, arts. 1.596 a 1.629 e Estatuto da Criança e do
Adolescente, art. 20); d) do pluralismo familiar – a norma constitucional
abrange a família matrimonial e as entidades familiares (união estável e
família monoparental); e) da consagração do poder familiar – considerado
poder-dever; f) da liberdade – ausência de imposições ou restrições
estatais; g) do respeito da dignidade da pessoa humana (Constituição da
República, art. 1º, III); h) do superior interesse da criança e do adolescente;
e i) da afetividade.
Rodrigo da Cunha Pereira56 considera fundamentais para o direito de
família os seguintes princípios: da dignidade humana; da monogamia; do
melhor interesse da criança e do adolescente; da igualdade e do respeito à
diferença; da autonomia e da menor intervenção estatal; da pluralidade de
formas de família; da afetividade.

1.2.d) Natureza jurídica
Quanto à natureza do direito de família, por ser extrapatrimonial,
pelo que personalíssimo, é irrenunciável, intransmissível, não admitindo
condição ou termo. Porém, é o ramo do direito civil menos individualista –
Sílvio Rodrigues, com base em ensinamento de Ruggiero e Maroi, observa
que, “em matéria de direito de família, o interesse da sociedade sobreleva
ao individual”57.
Problemas jurídicos familiares exigem especial atenção. Adequados
instrumentos para solucionar os conflitos têm sido buscado, mostrando-se a
mediação como um dos mais eficientes. Sobre mediação familiar58 vêm
sendo desenvolvidos estudos.

56- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de
família. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 93-202.
57- RODRIGUES, Sílvio. Direito, cit., p. 8- 9.
58- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 360-3.
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Antônio Carlos Mathias Coltro59 aborda a visão humanística da
prática judiciária.
O direito de família entrelaça-se com todos os demais ramos do
direito civil e do direito público, a partir do constitucional60, bem como
merece atenção do direito internacional61 e do direito canônico62. Portanto,
compete-nos pensar a respeito de norma jurídica em sentido amplo,
inclusive a respeito da peculiaridade de haver intervenção protetora do
Estado.
1.3) Casamento63
Quanto aos aspectos históricos, os registros de Fustel de Coulanges64
esclarecem que “a primeira instituição estabelecida pela religião doméstica
foi o casamento” e que o casamento era a cerimônia sagrada a produzir
grandes efeitos. Ademais, os escritos latinos e gregos costumam designar o
casamento com palavras que o indicam como ato religioso. Dentre esses
cultores, Pólux, que viveu no tempo de Antoninos e era possuidor de vasta

59- COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Uma visão humanística da prática jurídica, in:
Aspectos psicológicos, cit. 31-7.
60- Na Alemanha, dentre os direitos fundamentais individuais, estão o matrimônio e a
família. Konrad Hesse nos ensina o seguinte: “A garantia jurídico-constitucional dos
âmbitos da vida especiais, para a ordem coletiva essenciais, do matrimônio e da família
e traços fundamentais da configuração da educação e do ensino são objeto do artigo 6º e
7º da Lei Fundamental”. In: Elementos de direito constitucional da República
Federativa da Alemanha, tradução Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sérgio Antonio
Fabris Editor, tradução da 20ª edição alemã, 1998, p. 351.
61- Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. XVI, 3: A família é o núcleo
natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, art.
17: A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida
pela sociedade e pelo Estado.
62- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 54- 63 e 153-8.
63- Em razão de nosso estudo tratar da conversão da união estável em casamento,
pensamos ser válido este capítulo, embora com finalidade apenas referencial sobre o
vínculo que, com a conversão, passa a reger o relacionamento. Aliás, faremos análise
comparativa entre casamento e união estável, em item adiante (2.2), dedicado à
desigualdade de efeitos, no Capítulo II.
64- FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade, cit., p. 36.

23

literatura antiga que não chegou aos dias atuais, refere-se a casamento, não
pelo termo peculiar (gámos), mas utilizava-se da expressão télos, que
significa cerimônia sagrada: “como se, em tempos remotos, o casamento
fosse a cerimônia sagrada por excelência”.
Hodiernamente, conceitua-se casamento como: “vínculo jurídico
entre o homem e a mulher que visa o auxílio material e espiritual, de modo
que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família”; a
“união do homem e da mulher com a legitimação da autoridade civil ou
religiosa”65.
Sobre a natureza jurídica desse instituto, há divergência de
entendimentos entre as concepções contratualista, institucionalista e
eclética (ou mista). Dentre os adeptos da linha contratualista encontramos
Sílvio Rodrigues66. Todas as correntes têm seu mérito, mas, seguindo
Maria Helena Diniz67, optamos a teoria institucionalista – casamento é uma
“instituição social”.
O casamento tem as seguintes finalidades68: a) instituição da família
matrimonial; b) procriação dos filhos, considerando o disposto na
Constituição da República, art. 226, § 7º e na Lei n. 9.263/96; c)
legalização das relações sexuais entre os cônjuges; d) prestação do auxílio
mútuo; e) estabelecimento dos deveres patrimoniais ou não entre os
cônjuges; f) educação da prole; g) atribuição do nome ao cônjuge.

1.3.a) Características
O casamento é norteado por:
65- DINIZ, Maria Helena, Dicionário, vol. 1, p. 582.
66- RODRIGUES, Sílvio, Direito, cit., p. 19- 22. Observa que importante corrente de
pensamento floresceu a partir do início do século XVIII e inspirou o legislador francês
de 1804. Acerca dos defensores da natureza institucional, analisa lições de Planiol e
Ripert (Traité pratique de droit civil français, t. II, n. 69), admitindo que se trata de ato
complexo, em que se une o elemento volitivo ao elemento institucional.
67- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 5, cit., p. 42.
68- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 5, cit., p. 39-40.

24

a) liberdade na escolha do nubente;
b) solenidade do ato nupcial;
c) legislação matrimonial é de ordem pública;
d) união permanente – a dissolução depende do preenchimento de
requisitos da Constituição da República, art. 226, § 6º, e legais (Código
Civil, arts. 1.571 a 1.582; Código de Processo Civil, arts. 1.120 a 1.124-A
(inovação da Lei n. 11.441/07) e art. 888, VI);
e) união exclusiva – a fidelidade é um dos deveres conjugais (Código
Civil, arts. 1.566, I), sendo a violação justa causa para a separação (Código
Civil, art. 1.573, I) e bigamia proibida nos planos civil (Código Civil, art.
1.521, VI) e penal (Código Penal, art. 235);
f) caráter civil – estabelece a Constituição da República, art. 226, no
§ 1º, que “o casamento é civil” e, no § 2º, que “o casamento religioso tem
efeito civil, nos termos da lei”.69
A efetivação do casamento, nos moldes dos arts. 1.511 a 1.542 do
Código Civil, pauta-se por: capacidade, o que abrange a diversidade de
sexo ou “heterossexualidade” (Código Civil, art. 1.517, combinado com os
arts. 1.514 e 1.565)70; inexistência de impedimento, ressalva quanto às

69- Voltaremos a tratar deste tema, inclusive para analisar que, matrimônio religioso
sem as providências para registro público, no âmbito civil é união estável.
70- Exigência legal de diversidade de sexo consta de dispositivos legais, dentre outros,
os arts. 1.514, 1.517, caput, e 1.565, caput, do Código Civil, a saber:
“Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher
manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os
declara casados.
...
Capítulo II - Da Capacidade para o casamento
Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida
a maioridade civil.
...
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.”
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causas suspensivas; processo de habilitação71, havendo formalidades
preliminares à celebração; e pela solenidade da celebração.
Em outras palavras, mas com a mesma essência, Antonio Chaves72,
com amparo em Henri de Page, leciona que são condições do casamento as
seguintes: 1) condições de aptidão natural: 1.a) diferença de sexo, 1.b)
puberdade, 1.c) consentimento dos esposos; 2) condições de ordem moral:
2.a) consentimentos dos ascendentes, quanto aos menores, 2.b) proibição
em virtude de parentesco ou afinidade, 2.c) proibição por cumplicidade de
adultério; 3) condições de ordem social: 3.a) repressão à bigamia, 3.b)
prazo de viuvez.
São previstos meios de prova do casamento (Código Civil, arts.
1.543 a 1.547).
O Código Civil, nos arts. 1.548 a 1.564, regulamenta as situações de
invalidade e, nos arts. 1.565 a 1.570, as de eficácia do casamento. Nesse
âmbito, é oportuno pensarmos sobre hipóteses de inexistência de
casamento (por exemplo: entre pessoas do mesmo sexo, “celebração” por
um simples particular)73.

1.3.b) Efeitos jurídicos
Os efeitos jurídicos de que ora trataremos, dizem respeito às
conseqüências, gerando direitos e deveres, em relação ao ambiente social,
às relações pessoais e econômicas dos cônjuges, às relações pessoais e
patrimoniais entre pais e filhos.
71- O art. 1.526 do Código Civil foi recentemente alterado pela Lei n. 12.133, de
17.12.2009. Antes do Código Civil de 2002 não era exigida a intervenção do Juiz de
Direito em toda e qualquer fase do “processo de habilitação” e a Lei n. 12.133/09 veio,
acertadamente, a restabelecer o procedimento simplificado.
72- CHAVES, Antonio. Tratado de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª
edição, 1991, vol. 5 - tomo I, p. 95-6. Nessas lições também são mencionadas outras
condições de ordem social que consideramos de pouca aplicação, como é caso de
exigência do serviço diplomático e das Forças Armadas.
73- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 53-54 – o tema será objeto de análise em item
dedicado aos pressupostos para a conversão da união estável em casamento.
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Eles são de três ordens: social, pessoal e patrimonial.
- efeitos sociais: constituição da família matrimonial (Constituição da
República, art. 226, § § 1º e 2º; Código Civil, art. 1.513); estabelecimento
do vínculo de afinidade entre cada cônjuge e os parentes do outro (Código
Civil, art. 1.595, § § 1º e 2º); emancipação do consorte menor (Código
Civil, art. 5º, parágrafo único, II); constituição do estado civil de casado.
- efeitos pessoais: direitos e deveres conjugais (art. 1.566, I a IV);
igualdade de direitos entre marido e mulher (Constituição da República,
art. 226, § 5º; Código Civil, art. 1.511, bem como arts. 1.567 e 1.570;
1.634, V e 1.690; 1569 e 1.567, parágrafo único; 1.565, 1.567 e 1.568;
1.643, 1.644, 1.565 e 1.568; 1.642, VI; 1.647, II; 1.768, II, dentre outras
previsões, inclusive da “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”
(atual terminologia da ementa da LICC – Lei de Introdução ao Código
Civil, decorrente da Lei n. 12.376/2010)74, art. 10, § 1º – Constituição da
República, art. 5º, XXXI); direitos e deveres dos pais para com os filhos
(Constituição da República, arts. 227 e 229; Lei n. 8.069/90).
- efeitos patrimoniais: dizem respeito aos direitos e deveres dos
cônjuges, no aspecto patrimonial, bem como às relações econômicas entre
pais e filhos, efeitos estes que abrangem os seguintes temas: relações
econômicas subordinadas ao regime matrimonial de bens; doações
antenupciais; administração da sociedade conjugal; normas protetivas do
patrimônio familiar; dever recíproco de socorro; direito sucessório do
cônjuge sobrevivente.

74- Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010: Altera a ementa do Decreto-Lei no
4.657, de 4 de setembro de 1942. O Presidente da República. Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Esta Lei altera a
ementa do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, ampliando o seu campo de
aplicação. Art. 2º. A ementa do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, passa
a vigorar com a seguinte redação: “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro.” Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 30
de dezembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
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1.3.c) Dissolução
Nos moldes do art. 1.571, § 1º, do Código Civil, o casamento válido
só se dissolve por: morte, real ou presumida, com ou sem declaração de
ausência, de um dos cônjuges; ou pelo divórcio. Desse modo, a separação
judicial ou extrajudicial (disciplinada pela Lei n. 11.441/2007) faz terminar
apenas a sociedade conjugal, sem dissolver o vínculo matrimonial.
Quanto ao divórcio, entendemos, consoante as diretrizes de Maria
Helena Diniz75 e Regina Beatriz Tavares da Silva76, que a Emenda
75- DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 26ª
edição, 2011, vol. 6 – direito das sucessões, p. 266-8. Dos ensinamentos sobre o tema,
destacamos: PECs n. 33/2007 e 28/2009, concernentes ao § 6º do art. 226 da CF,
visaram facilitar a concessão do divórcio, suprimindo os requisitos de um ano de
separação judicial, bem como a extrajudicial, ou de dois anos de separação de fato. Veio
a ser promulgada a Emenda Constitucional n. 66/2010. Alguns estudiosos, dentre eles
Maria Berenice Dias, seguindo linha de pensamento incentivada pelo IBDFAM,
passaram a entender que o instituto da separação teria sido extinto. Todavia, há
posicionamento que essa inovação constitucional não teve o condão de extinguir a
separação. A interpretação lecionada por Maria Helena Diniz é que as normas relativas
à separação judicial ou extrajudicial poderão “perder sua eficácia social, apesar de
continuarem vigentes”, por serem leis especiais e por não conflitarem com o comando
constitucional, que apenas diz respeito a uma das formas de dissolução do vínculo
matrimonial – o divórcio. As normas do Código Civil, do Código de Processo Civil e as
leis extravagantes alusivas à separação continuarão vigorando até que lei ordinária
especial as revogue, regulamentando de forma diversa a nova situação engendrada pela
reforma constitucional, “embora possam perder o suporte eficacial”, o que só o decorrer
do tempo responderá.
76- TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. A emenda constitucional do divórcio. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 107-8. Dessa autora colacionamos os seguintes dizeres: Diante
da redação da EC n. 66/2010 e de sua ementa, é importante realçar a necessidade de
interpretação sistemática do ordenamento jurídico-constitucional e infraconstitucional.
Deve sempre estar presente a relação entre a nova norma na Constituição, os demais
textos constitucionais vigentes e a legislação civil ordinária em vigor. Com a nova
redação do art. 226, § 6º, a legislação infraconstitucional deve ser havida como
recepcionada e recriada. Se a legislação infraconstitucional vigente deve ser
reinterpretada de acordo com os princípios da nova ordem constitucional, é necessário
verificar qual é o princípio norteador da norma constitucional aprovada. Para tanto,
deve ser observada sua ementa, que determina somente a eliminação da natureza
conversiva do divórcio, com a supressão dos anteriores requisitos temporais. Se o
princípio que norteia a EC n. 66/2010 é o da proporcionalidade, como recomendação
de que a lei não cause ônus impróprio ao jurisdicionado, vê-se que esse é o princípio
que deve orientar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre a dissolução
do casamento. Note-se que, se da eliminação do próprio instituto jurídico, chegar-se-ia
ao absurdo de afirmar que a separação de fato estaria eliminada da seara jurídica,
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Constitucional n. 66/2010 não fez extinguir o instituto da separação
judicial77, mas apenas retirou a exigência de prévia separação judicial ou
assim como todos os seus efeitos já reconhecidos no direito brasileiro. Conclui-se que a
legislação infraconstitucional há de ser interpretada de forma a eliminar a separação
de direito e de fato, exclusivamente, como requisito prévio do divórcio, desonerando
aquele que pode optar por divorciar-se diretamente.
77- MADEIRA FILHO, Ibrahim Fleury de Camargo. Inovação do divórcio não
extinguiu separação judicial. In, Nossa Folha, Tietê: Nossa Folha, 2010, p. 06, a saber:
“Está em vigor a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, que simplificou
o divórcio. Passou a estabelecer, o art. 226, § 6º, da Constituição da República, que: “O
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Há entendimento que, com essa
inovação, extinguiu-se o instituto da separação judicial. Respeitamos esse
entendimento, mas, data venia, não concordamos. Pensamos que, apenas tornou-se
possível o divórcio de plano, sem prévia separação judicial ou de fato. Entretanto,
continua permitido apenas se separar, seja pela tradicional via judicial, seja pela recém
criada via extrajudicial (por escritura pública, em Tabelionato, nos moldes do art. 1.124A do Código de Processo Civil – Lei n. 11.441/2007). Consideramos orientações de
hermenêutica, inclusive com análise histórica. No Brasil, imperou a indissolubilidade do
matrimônio até 1977, quando a Emenda Constitucional n. 9, capitaneada pelo Senador
Nelson Carneiro, admitiu o instituto do divórcio e deu ensejo à Lei n. 6.515/1977. Com
a Constituição Federal de 1988, foram ampliadas as possibilidades de divórcio. A
Emenda Constitucional n. 66, de 13.07.2010, é apenas mais uma inovação facilitadora
do divórcio, sem extinguir o direito à separação judicial. Aliás, o instituto da separação
judicial ou extrajudicial nunca foi regrado pelas nossas Constituições Federais e o novo
texto emendado não veda a separação judicial ou extrajudicial. É da tradição brasileira o
instituto da separação judicial (denominado desquite até a mencionada Lei n.
6.515/1977), que estabelece o término da sociedade conjugal e dispensa observarem-se
os deveres conjugais de coabitação e fidelidade (art. 1.576 do Código Civil). Divórcio é
algo mais contundente, além de ser hipótese de término da sociedade conjugal, dissolve
o matrimônio – permite a cada um dos divorciados contrair novo matrimônio (arts.
1.571, § 1º, e 1.579, parágrafo único, do Código Civil). Alguns casais podem não
pretender, de plano, chegar ao divórcio. Quantas pessoas, depois de muitos anos de
bodas, por motivo sem maior gravidade, consideram oportuno separar-se durante algum
tempo, a fim de melhor refletir se o divórcio é a solução ou se realmente se amam e
podem superar a desavença, restabelecendo a vida matrimonial. O instituto da
separação judicial ampara esses casos. Em estado de separados, caso desejem se
divorciar, terão ampla possibilidade de chegar a essa medida extrema, agora, sem
exigência de prazo. Mas, se pretenderem restabelecer o casamento, bastará simples
requerimento do advogado, nos autos do processo de separação judicial (art. 1.577 do
Código Civil). Se não tivessem mais direito à simples separação judicial, formalizado o
rompimento conjugal pelo divórcio, para eventual reconciliação, precisariam casar-se
novamente. Imaginemos como isso poderia ser constrangedor para as pessoas que
viveram em matrimônio por 30 ou 40 anos, com filhos e netos, separaram-se por alguns
meses, mas constataram que melhor é restabelecer o relacionamento. Ocorrido o
divórcio, teriam que comparecer ao Cartório do Registro Civil, como qualquer outro
casal que iniciará a vida matrimonial. Por que considerar que o Constituinte reformador
suprimiu, das pessoas, o direito à separação judicial? Por que adotar interpretação
restritiva de direitos? As formas de afeto, inclusive pelo ex-cônjuge, variam de pessoa
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extrajudicial, ou mesmo separação de fato, bem como prazos, ao permitir,
facultar, o divórcio direto. Assim também temos observado no exercício da
judicatura78.
Ademais, verifica-se a extinção dos efeitos do vínculo matrimonial
com sentença que reconheça nulidade ou anulação do casamento.

1.4) União estável
1.4.a) Esclarecimentos sobre uniões de pessoas do mesmo sexo79
A união de pessoas do mesmo sexo é tema dos mais importantes, de
contornos ainda por serem mais bem compreendidos pela sociedade e pelos
estudiosos do direito.
O Supremo Tribunal Federal, em recente pronunciamento, tratou
desse complexo tema80.

para pessoa. Por que não manter a liberdade de escolha para cada casal? Não mais é
obrigatório se separar para obter o divórcio, porém, continua permitido apenas se
separar. Os advogados saberão orientar seus clientes acerca da escolha do melhor
caminho (divórcio imediato ou preliminar etapa de separação), conforme as
peculiaridades de cada família. Com relação aos processos iniciados antes dessa
inovação e que estejam tramitando, em respeito à celeridade e à economia processual,
cada juiz, conforme o direito processual civil, avaliará a pertinência de facultar (não
obrigar) aditamento do pedido de separação, viabilizando-se o direito (faculdade, opção)
de postular divórcio imediato.”
78- LIMA, Daniela. Judiciário se adapta a novo divórcio. TJMG Informativo. Número
153, Belo Horizonte: Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, setembro de 2010, p. 05.
79- Para respeitarmos a grandeza do instituto, que exigiria dissertação específica,
faremos apenas estes esclarecimentos breves, sem a pretensão de abordar tudo o quanto
é concernente aos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, “homoafetivos”,
homossexuais.
80- O Supremo Tribunal Federal analisou os direitos dos casais homossexuais ou
“homoafetivos” conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.277 e da
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 132. O resultado do
julgamento, publicado no site do STF é o seguinte: “Decisão: Prosseguindo no
julgamento, o Tribunal conheceu da Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 132 como ação direta de inconstitucionalidade, por votação unânime.
Prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por votação
unânime. Rejeitadas todas as preliminares, por votação unânime. Em seguida, o
Tribunal, ainda por votação unânime, julgou procedente as ações, com eficácia erga
omnes e efeito vinculante, autorizados os Ministros a decidirem monocraticamente
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sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão. Votou o
Presidente, Ministro Cezar Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário,
05.05.2011.” In: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp. Em
síntese, entendemos que, a Corte Suprema considerou as uniões entre pessoas do
mesmo sexo como uma das espécies de entidade familiar, nos moldes do art. 1.723 do
Código Civil, para desfrutarem de proteção do Estado, tanto quanto as uniões estáveis
entre homem e mulher. É o que se depreende da análise dos Votos dos Senhores
Ministros. Senão vejamos: Ministro Ayres Britto: “Julgo procedentes as duas ações em
causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à
Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade
familiar”, entendida esta como sinônimo perfeito de ‘família’. Reconhecimento que é de
ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união estável
heteroafetiva”. Ministro Luiz Fux: “Voto pela procedência dos pedidos formulados na
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132 – nesta, o respectivo pedido
subsidiário – e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277, de modo que seja o
art. 1.723 do Código Civil vigente (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002)
interpretado conforme a Constituição, para determinar sua aplicabilidade não apenas
à união estável estabelecida entre homem e mulher, como também à união estável
constituída entre indivíduos do mesmo sexo”. Ministra Carmen Lúcia: “Ressalvo o
seguinte: “O Ministro Relator voto no sentido de julgar procedentes as ações para dar
interpretação conforme e o Ministro Luiz Fux também assim as julga, delimitando,
contudo, ao que pedido, sem qualquer outra extensão que não tenha sido cuidada nos
autos. Também voto no sentido da procedência das ações, sem qualquer outra extensão
que não tenha sido cuidada nos autos”. E concluiu: “Na esteira, assim, da assentada
jurisprudência dos tribunais brasileiros, que já reconhecem para fins previdenciários,
fiscais, de alguns direitos sociais a união homoafetiva, tenho como procedentes as
ações, nos termos dos pedidos formulados, para reconhecer admissível como entidade
familiar a união de pessoas do mesmo sexo e os mesmos direitos e deveres dos
companheiros nas uniões estáveis serem reconhecidos àqueles que optam pela relação
homoafetiva”. Ministro Joaquim Barbosa: “Dignidade humana é a noção de que todos,
sem exceção, têm direito a uma igual consideração”. Ministro Gilmar Mendes:
Acompanhou o voto do relator, mas ressaltou haver questões e divergências não
resolvidas; não entrou no mérito dos "desdobramentos" deste reconhecimento;
ponderou, embora o STF não pudesse incorrer em omissão de julgar, está fazendo o
papel do legislador. Ministro Marco Aurélio: “Julgo procedente o pedido formulado
para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil,
veiculado pela Lei n. 10.406/2002, a fim de declarar a aplicabilidade do regime da
união estável às uniões entre pessoas de sexo igual”. Ministro Celso de Mello: “Julgo
procedente a presente ação constitucional, para, com efeito vinculante, declarar a
obrigatoriedade do reconhecimento, como entidade familiar, da união entre pessoas do
mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da
união estável entre homem e mulher, além de também reconhecer, com ADI 4.277/DF
idêntica eficácia vinculante, que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas
uniões estáveis estendem-se aos companheiros na união entre pessoas do mesmo sexo”.
Ministro Cezar Peluso: “O julgamento é um ‘marco histórico, um ponto de partida para
novas conquistas’”.

31

Houve críticas a esse julgamento81.
Maria Berenice Dias82, antes mesmo desse julgamento, defendia a
aplicação,

em

prol

do

relacionamento

que

denomina

“família

homoafetiva”, de normas de direito de família, por considerar o disposto no
art. 226 da Constituição da República “cláusula geral de inclusão”,
considerando o “vínculo afetivo”. Ademais, entende possível o “casamento
homossexual”, porque, no dizer dessa autora, nem a Constituição, nem a
lei, ao tratarem do casamento, fazem referência ao sexo dos nubentes.
Com todo respeito, discordamos desse entendimento e, justamente no
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal, vemos a expressa exigência de
diversidade de sexo para o casamento e, conseqüentemente, para a
conversão da união estável em casamento. Esse texto normativo,
expressamente, refere-se à união de pessoas de sexos distintos: “o homem
e a mulher” (destacamos em negrito e grifamos).
Não temos nenhum preconceito. Apenas preferimos seguir a
orientação jurisprudencial e doutrinária que considera inaplicável o art.
226, § 3º, da Constituição da República às uniões de pessoas do mesmo
sexo.
No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do Recurso Extraordinário n. 397.762 confirmou que o exercício do direito
previsto no art. 226, § 3º, segunda parte, da Constituição Federal pressupõe
a observância dos requisitos e impedimentos legais para o casamento.
Em sede doutrinária Ives Gandra Martins83 e Maria Helena Diniz84
dentre outros juristas, consideram essa norma constitucional (art. 226, § 3º)
81- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Família é aquela que perpetua sociedade. In:
Constituição e homossexualismo, Consultor Jurídico - http://www.conjur.com.br/2011mai-12/constituinte-familia-aquela-gera-descendendes-sociedade. Acesso 03.06.2011.
82- DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 6ª edição, 2010, p. 154-5 e 197-211.
83- MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. Obra em coautoria
com BASTOS, Celso Ribeiro. São Paulo: Saraiva, 1998, 8º vol., p. 948-50.
84- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 374.
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não aplicável à união entre pessoas do mesmo sexo e que, para admitirmos
casamento e união estável entre homossexuais, teríamos, primeiro, que
alterar a Constituição Federal, com emenda constitucional. Por enquanto, a
relação homossexual apenas pode gerar direito inerente à sociedade fato,
com base no direito das obrigações.
No dizer de Maria Helena Diniz, como o art. 226, § 3º, da
Constituição Federal, sendo de ordem pública, poderia ser interpretada
extensivamente ou aplicada por analogia? Ademais, é norma especial, não
podendo, por isso, ser aplicada à união de pessoas do mesmo sexo, sob a
alegação de ser discriminatória e de ferir o princípio da isonomia, visto que
este consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, e
estender tal norma a casal homossexual equivaleria a tratar igualmente os
desiguais. A jurista, todavia, não deixa de mencionar a existência de muitos
julgados, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, além dos Tribunais de Segunda Instância, bem como obras
doutrinárias, no sentido de aplicar normas do direito de família para as
uniões de pessoas do mesmo sexo, e cita diversos países onde é admitido
“casamento homossexual”.
No âmbito legislativo, o Projeto de Lei n. 1.151/1995, de autoria da
então Deputada Federal Marta Suplicy, que visa disciplinar a “união civil
entre pessoas do mesmo sexo”, na justificação, inclusive deixa expresso
que: “A figura da união civil entre pessoas do mesmo sexo não se confunde
nem com o instituto do casamento, regulamentado pelo Código Civil
brasileiro, nem com a união estável, prevista no § 3º do art. 226 da
Constituição Federal”85(grifo nosso).
Oportuno refletirmos um pouco mais sobre os Votos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das mencionadas
85- http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=16329 – acesso dia
09.03.2011. Grifo nosso.
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ADI n. 4.277 e ADF n. 132, concernente aos efeitos de uniões entre
pessoas do mesmo sexo. Detida análise das fundamentações86 demonstra
que não foi admitida a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo
sexo87.
Amparam nosso entendimento Ives Gandra da Silva Martins88,
Regina Beatriz Tavares da Silva89 e Célio Borja90, dentre os juristas que já
externaram entendimento em veículos de comunicação.
Aliás, mediante a ADI n. 4.277 e a ADF n. 132 sequer foi deduzida a
pretensão de obter da Suprema Corte brasileira admissão de casamento
entre pessoas do mesmo sexo. Sequer há pedido de aplicação do art. 226, §
3º, segunda parte, da Constituição da República. Pela ADF n. 132 postulouse estender às uniões de pessoas do mesmo sexo: a) os benefícios

86- Síntese dos votos estão na nota 80, supra.
87- Assim pensamos com todo respeito ao entendimento contrário, sem nenhum
preconceito ou discriminação, apenas externando, em caráter acadêmico, nossa
liberdade de pensamento.
88- MARTINS, Ives Gandra da Silva. "STF reconheceu união estável, não casamento
gay". In:http://jovempan.uol.com.br/videos/stf-reconheceu-unio-estvel-no-casamento-gay-58211,1,0.
Acesso dia 03.06.2011. Grifo nosso
89- TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. A constituição e os efeitos jurídicos das
uniões
homoafetivas
diante
do
acórdão
do
STF.
In:http://www.reginabeatriz.com.br/academico/multimidia/multimidia.aspx?id=276.
Entrevista.
Acesso dia 03.06.2011. “Essa decisão não confere numa união homoafetiva o
direito de contrair casamento civil. São entidades familiares, tanto a união estável
como o casamento, na conformidade da Constituição Federal, artigo 226, mas, cada uma
dessas relações tem sua própria natureza, sendo a primeira constituída no plano dos
fatos e a segunda por meio de proclamas e registro no Cartório de Registro Civil”. “No
que se refere aos direitos oriundos da união estável, são os mesmos do casamento na
dissolução em vida da relação, havendo algumas diferenças na dissolução por morte, o
que se aplica igualmente à união estável heteroafetiva e à união estável homoafetiva.
Dessa forma, com a devida venia, não se pode concordar com a decisão proferida. Para
haver casamento civil homoafetivo, em nosso entendimento, dependemos de lei,
como em outros países já ocorreu.” Grifo e negrito nossos.
90- BORJA, Célio. Decisão do STF favorável à união homossexual não muda nada na
prática.
In:http://radio.estadao.com.br/audios/audio.php?idGuidSelect=794DD07D496B4DC381E72291FA5468
64. Acesso dia 03.06.2011. “Decisão do STF favorável à união homossexual não muda
nada na prática. No Brasil, já não havia proibições sobre o relacionamento gay. O que
haverá são alguns efeitos patrimoniais, como recebimento de pensão”.
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assistenciais constantes de norma do Estado do Rio de Janeiro – Decreto-lei
n. 220, de 18.07.1975 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de
Janeiro), art. 19, II e V, e art. 33, I a X e parágrafo único; e b) o disposto no
art. 1.723 do Código Civil. Pela ADI n. 4.277 postulou-se: a) o
reconhecimento, como entidade familiar, da união entre pessoas do mesmo
sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a
constituição de união estável entre o homem e a mulher; b) declarar que os
mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendemse aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive por força do
princípio processual da adstrição do julgamento aos limites dos pedidos,
não disseram que se tornou possível o casamento entre pessoas do mesmo
sexo. Apenas considerou-se aplicável aos casais “homossexuais ou
homoafetivos” o art. 1.723 do Código Civil91 (Lei n. 10.406, de
10.01.2002). Essa conclusão também se extrai da comunicação expedida
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, aos
Presidentes de Tribunais92.
Ora, esse dispositivo legal (art. 1.723 do Código Civil) nada
menciona a respeito de casamento. No mesmo Título III, do Livro IV, do

91- Código Civil – art. 1.723: “É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
92- “Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária
realizada em 5 de maio de 2011, por unanimidade, conheceu da Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 132, como ação direta de
inconstitucionalidade. Também por votação unânime julgou procedente a ação, com
eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do Código Civil
interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado que
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como ‘entidade familiar’, entendida esta como sinônimo perfeito de
‘família’. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as
mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva”.
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Código Civil, a norma que trata da conversão em casamento, é o art.
1.72693.
Como buscaremos esposar no Capítulo III, o art. 226, § 3º, da
Constituição da República contém duas normas – na primeira parte, a
norma que orienta para a proteção pelo Estado, e, na segunda parte, a
norma que trata da conversão em casamento. A legislação ordinária bem
observa essa dualidade de normas, inclusive o Código Civil, ao dedicar, ao
lado de normas sobre proteção pelo Estado, dentre as quais o art. 1.723,
traz os contornos do que seja união estável, e o art. 1.726 é que trata da
segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição da República.
Leitura adequada, sem pressa e com imparcialidade, do mencionado
Acórdão do Supremo Tribunal Federal demonstra que, às uniões de pessoas
do mesmo sexo, foram reconhecidos os direitos concernentes à proteção do
Estado – norma constante da primeira parte do § 3º do art. 226 da
Constituição Federal.
Os arts. 1.514, 1.517, caput, e 1.565, caput, do Código Civil94 não
deixam dúvidas que casamento é vínculo jurídico exclusivamente entre
homem e mulher. Nesse sentido leciona, por todos, Maria Helena Diniz95.

93- Código Civil – art. 1.726: “A união estável poderá converter-se em casamento,
mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”.
94- Código Civil:
“Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher
manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os
declara casados.
...
Capítulo II - Da Capacidade para o casamento
Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida
a maioridade civil.
...
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.”
Destacamos em negrito.
95- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 37.
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Mesmo entendimento existe em países que têm legislação expressa
tutelando as uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas, o casamento
propriamente dito, permanece sendo ato exclusivo entre homem e mulher.
Em Portugal, assim podemos observar das lições doutrinárias de Francisco
Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira96, bem como Ana Prata97. Quanto à
França, Jean Carbonnier98 esclarece que, casamento é ato envolvendo
pessoas de sexos diferentes, homem e mulher, sob pena de inexistência do
matrimônio, inexistindo qualquer amparo no Código Civil francês sobre a
pretensão de casamento homossexual, vindo a concluir que o amparo às
uniões de pessoas do mesmo sexo é prestado pelo instituto do “pacte civil
de solidarité” (pacto civil de solidariedade – “pacs”), nos moldes do art.
515-1 e seguintes do mesmo Código. Esse entendimento do jurista francês
veio a ser confirmado recentemente pela recente decisão do Conselho
Constitucional da França, conforme ressaltado por Ives Gandra da Silva
Martins99.
96- COELHO, Francisco Pereira, & OLIVEIRA, Guilherme de. Curso de direito de
família. Coimbra: Coimbra Editora, vol. I, 4ª edição, 2008, p. 167 – reportando-se ao
art. 1.577º do Código Civil português define casamento como: “o contrato celebrado
entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família”. Grifo nosso.
97- PRATA, Ana. Dicionário jurídico. Coimbra: Almedina. Vol. I, 5ª edição, 2008, p.
238 – além de adotar, com base no art. 1.577º do Código Civil português (casamento é o
“o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir
família”. Grifo nosso.), ressalta que se considerará “casamento juridicamente
inexistente”, quando tenha sido “contraído por duas pessoas do mesmo sexo”, por
força do art. 1.628 do Código Civil português.
98- CARBONNIER, Jean. Droit civil. Paris: PUF – Presses Universitaires de France,
2004, vol. 1, p. 1.161.
99- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Lição do Conselho Constitucional da França. In:
O Estado de S. Paulo, edição de 17.05.2011, São Paulo/SP, p. A.2. “Lição do Conselho
Constitucional da França. - Idêntica questão proposta ao Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre a união entre pessoas do mesmo sexo foi apresentada ao Conselho
Constitucional da França, que, naquele país, faz as vezes de Corte Constitucional.
Diversos países europeus, como Alemanha, Itália e Portugal, têm suas Cortes
Constitucionais, à semelhança da França, não havendo no Brasil tribunais
exclusivamente dedicados a dirimir questões constitucionais em tese, embora o Pretório
Excelso exerça simultaneamente a função de Tribunal Supremo em controle difuso, a
partir de questões pontuais de Direito Constitucional, e o controle concentrado, em que
determina, erga omnes, a interpretação de dispositivo constitucional.
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Pela Lei Maior brasileira, a Suprema Corte é a "guardiã da Constituição" - e não uma
"Constituinte derivada" -, como o é também o Conselho Constitucional francês: apenas
protetor da Lei Suprema.
Ora, em idêntica questão houve por bem o Conselho Constitucional declarar que a
união entre dois homens e entre duas mulheres é diferente da união entre um homem e
uma mulher, esta capaz de gerar filhos. De rigor, a diferença é também biológica, pois
na união entre pessoas de sexos opostos a relação se faz com a utilização natural de sua
constituição física preparada para o ato matrimonial e capaz de dar continuidade à
espécie. Trata-se, à evidência, de relação diferente daquela das pessoas do mesmo sexo,
incapazes, no seu contato físico, porque biologicamente desprovidas da
complementaridade biológica, de criar descendentes.
A Corte Constitucional da França, em 27 de janeiro de 2011, ao examinar a proposta
de equiparação da união homossexual à união natural de um homem e uma mulher,
declarou que "o princípio segundo o qual o matrimônio é a união de um homem e de
uma mulher fez com que o legislador, no exercício de sua competência, que lhe atribui o
artigo 34 da Constituição, considerasse que a diferença de situação entre os casais do
mesmo sexo e os casais compostos de um homem e uma mulher pode justificar uma
diferença de tratamento quanto às regras do Direito de Família", entendendo, por
conseqüência, que "não cabe ao Conselho Constitucional substituir, por sua apreciação,
aquela de legislador para esta diferente situação". Entendendo que só o Poder
Legislativo poderia fazer a equiparação, impossível por um tribunal judicial, considerou
que "as disposições contestadas não são contrárias a qualquer direito ou liberdade que a
Constituição garante".
Sem entrar no mérito de ser ou não natural a relação diferente entre um homem e
uma mulher daquela entre pessoas do mesmo sexo, quero realçar um ponto que me
parece relevante e não tem sido destacado pela imprensa, preocupada em aplaudir a
"coragem" do Poder Judiciário de legislar no lugar do "Congresso Nacional", que se
teria omitido em "aprovar" os projetos sobre a questão aqui tratada.
A questão que me preocupa é esse ativismo judicial, que leva a permitir que um
tribunal eleito por uma só pessoa substitua o Congresso Nacional, eleito por 130
milhões de brasileiros, sob a alegação de que, além de Poder Judiciário, é também Poder
Legislativo, sempre que considerar que o Legislativo deixou de cumprir as suas
funções.
Uma democracia em que a tripartição de Poderes não se faça nítida, deixando de
caber ao Legislativo legislar, ao Executivo executar e ao Judiciário julgar, corre o risco
de se tornar ditadura, caso o Judiciário, dilacerando a Constituição, se atribua o poder de
invadir as funções de outro. E, no caso do Brasil, nitidamente o constituinte não deu ao
Judiciário tal função. Pois nas "ações diretas de inconstitucionalidade por omissão"
impõe ao Judiciário, apesar de declarar a inércia constitucional do Congresso, intimá-lo,
sem prazo e sem sanção para produzir a norma.
Ora, no caso em questão, a Suprema Corte incinerou o parágrafo 2.º do artigo 103,
ao colocar sob sua égide um tipo de união não previsto na Constituição, como se Poder
Legislativo fosse, deixando de ser "guardião" do Texto Supremo para se transformar em
"constituinte derivado".
Se o Congresso Nacional tivesse coragem, poderia anular tal decisão, baseado no
artigo 49, inciso XI, da Constituição federal, que lhe permite sustar qualquer invasão de
seus poderes por outro Poder, contando até mesmo com a garantia das Forças Armadas
(artigo 142, "caput") para se garantir nas funções usurpadas, se solicitar esse auxílio.
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Por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, que nos outorgou
a Constituição Federal de 1988, houve efetivo debate antes de haver
decisão adotando o pressuposto da diversidade de sexos100.
Num país em que os Poderes, todavia, são, de mais em mais, "politicamente
corretos", atendendo ao clamor da imprensa - que não representa necessariamente o
clamor do povo -, nem o Congresso terá coragem de sustar a invasão de seus poderes
pelo STF nem o Supremo deixará, nesta sua nova visão de que é o principal Poder da
República, de legislar e definir as ações do Executivo, sob a alegação de que oferta uma
interpretação "conforme a Constituição". A meu ver, desconforme, no caso concreto,
pois contraria os fundamentos que embasam a família (pais e filhos) como entidade
familiar.
É uma pena que a lição da Corte Constitucional francesa de respeito às funções de
cada Poder sirva para um país cujas Constituição e civilização - há de se reconhecer estão anos-luz adiante das nossas, mas não encontre eco entre nós.
Concluo estas breves considerações de velho professor de Direito, mais idoso do que
todos os magistrados na ativa no Brasil, inclusive os da Suprema Corte, lembrando que,
quando os judeus foram governados por juízes, o povo pediu a Deus que lhes desse um
rei, porque não suportavam mais ser pelos juízes tutelados (O Livro dos Juízes). E Deus
lhes concedeu um rei.”
100- Assim esclarece o Ministro Ricardo Lewandowski: “Verifico, ademais, que, nas
discussões travadas na Assembléia Constituinte a questão do gênero na união estável
foi amplamente debatida, quando se votou o dispositivo em tela, concluindo-se, de
modo insofismável, que a união estável abrange, única e exclusivamente, pessoas de
sexo distinto. Confira-se abaixo:
‘O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI: - Finalmente a emenda do
constituinte Roberto Augusto. É o art. 225 (sic), § 3º. Este parágrafo prevê:
‘Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem
e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento’.
Tem-se prestado a amplos comentários jocosos, seja pela imprensa, seja pela
televisão, com manifestação inclusive de grupos gays através do País, porque
com a ausência do artigo poder-se-ia estar entendendo que a união poderia ser
feita, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo. Isto foi divulgado, por noticiário
de televisão, no show do Fantástico, nas revistas e jornais. O bispo Roberto
Augusto, autor deste parágrafo, teve a preocupação de deixar bem definido, e
pede que se coloque no § 3º dois artigos: ‘Para efeito de proteção do Estado, é
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento’. Claro que nunca foi outro
o desiderato desta Assembléia, mas, para se evitar toda e qualquer malévola
interpretação deste austero texto constitucional, recomendo a V. Exa. que me
permitam aprovar pelo menos uma emenda.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE: - Isto é coação moral
irresistível.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): - Concedo a palavra ao
relator.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES: - A Inglaterra já casa homem
com homem há muito tempo.
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Caso não se entenda que julgamento da Excelsa Corte brasileira se
limita a garantir apenas o caráter de proteção às uniões entre pessoas do
mesmo sexo, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, estariam
vilipendiados princípios de hermenêutica e no dizer do Ministro Ricardo
Lewandowski, haveria violação, não só ao art. 60, § 4º, inciso III, da
Constituição da República.
Com todo respeito aos que consideram liberado o casamento entre
pessoas do mesmo sexo antes mesmo que advenha emenda constitucional
nesse sentido, preferimos seguir o caminho contrário, e nos guiarmos pelos

O SR. RELATOR (BERNARDO CABRAL): - Sr. Presidente, estou de
acordo.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): - Todos os que estiverem
de acordo permaneçam como estão. (Pausa). Aprovada (Palmas).
In: Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento “B”), pl. 209.
Os constituintes, como se vê, depois de debaterem o assunto, optaram,
inequivocamente, pela impossibilidade de se abrigar a relação entre pessoas do
mesmo sexo no conceito jurídico de união estável.
Não há, aqui, penso eu, com o devido respeito pelas opiniões divergentes, como
cogitar-se de uma de mutação constitucional ou mesmo de proceder-se a uma
interpretação extensiva do dispositivo em foco, diante dos limites formais e materiais
que a própria Lei Maior estabelece no tocante a tais procedimentos, a começar pelo
que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a “separação dos Poderes” à dignidade
de “cláusula pétrea”, que sequer pode ser alterada por meio de emenda constitucional.
É certo que o Judiciário não é mais, como queiram os pensadores liberais do
século XVIII, mera bouche de la loi, acrítica e mecânica, admitindo-se uma certa
criatividade dos juízes no processo de interpretação da lei, sobretudo quando estes se
deparam com lacunas no ordenamento jurídico. Não se pode olvidar, porém, que a
atuação exegética dos magistrados cessa diante de limites objetivos do direito posto.
Em outras palavras, embora os juízes possam e devam valer-se das mais
variadas técnicas hermenêuticas para extrair da lei o sentido que melhor se aproxime
da vontade original do legislador, combinando-a com o Zeitgeist vigente à época da
subsunção desta aos fatos, a interpretação jurídica não pode desbordar dos lindes
objetivamente delineados nos parâmetros normativos, porquanto, como ensinavam os
antigos, in claris cessat interpretatio.
E, no caso sob exame, tenho que a norma constitucional, que resultou dos
debates da Assembléia Constituinte, é clara ao expressar, com todas as letras, que a
união estável só pode ocorrer entre o homem e a mulher, tendo em conta, ainda, a
sua possível convolação em casamento.” Destacamos em negrito.
(Texto extraído do Voto do Ministro Ricardo Lewandowski durante o julgamento da
ADI n. 4.277 e da ADPF n. 132).
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ensinamentos de Maria Helena Diniz, Ives Gandra da Silva Martins,
Regina Beatriz Tavares da Silva e Célio Borja dentre outros juristas.
Ademais, caso se considere que apenas por ser a união de pessoas do
mesmo sexo equiparada à união estável entre homem e mulher, nos moldes
do art. 1.723 do Código Civil, também se aplicaria o disposto na segunda
parte do § 3º do art. 226 da Constituição da República e no art. 1.726 do
Código Civil, poder-se-ia cogitar da equiparação de outras entidades
familiares e, por exemplo, ser considerado inconstitucional o art. 1.521 do
Código Civil? Especialmente o inciso VI do art. 1.521 do Código Civil e o
art. 237 do Código Penal poderiam ser menosprezados (tal como alguns
pretendem fazer com o art. 226, § 3º, da Constituição da República, e os
mencionados arts. 1.514, 1.517 e 1.565 do Código Civil, dentre outros),
para os homens seguidores do islamismo, quanto à admissão da poligamia,
ou para as mulheres hindus seguidoras de orientação para a poliandria?
Imperioso partirmos da premissa que nem todas as uniões estáveis,
entre homem e mulher, geram direito à conversão em casamento – não têm
esse direito as pessoas que, embora vivendo em união estável, não
desfrutam de capacidade ou estão afetados por impedimento matrimonial.
Por outro lado, temos a premissa que pessoas do mesmo sexo, nos moldes
do Código Civil, não desfrutam de capacidade para, entre elas, convolar
casamento. Destarte, considerando essas duas premissas, chegamos à
conclusão que, uniões de pessoas do mesmo sexo, passaram a ter direitos
de proteção equivalentes a casais heterossexuais que vivem em união
estáveis, porém, enquanto não for autorizado o casamento entre pessoas do
mesmo sexo, não têm o direito ao matrimônio e, por conseqüência, não há
que se falar em conversão da união estável de pessoas do mesmo sexo em
casamento.
Reiteramos que, para casais heterossexuais existe a necessidade de
ausência de impedimento matrimonial, para terem direito à facilitação

41

prevista pelo art. 226, § 3º, do Constituição da República, e, como vimos,
nem todas as uniões estáveis podem ser convertidas em casamento.
Portanto, não há o que ser facilitado para quem não pode sequer iniciar o
percurso do caminho do “altar”.
Como será explanado adiante, facilitar a conversão em casamento
não significa desprezar ausência de condições de aptidão natural, de
incapacidades ou de impedimentos matrimoniais.
No atual estágio do ordenamento jurídico brasileiro, eventual
permissão para que uniões de pessoas do mesmo sexo possam ser
convertidas em casamento significaria violar o princípio da isonomia,
porque, os casais heterossexuais que vivem em união estável, mas incorrem
em

situações

de

incapacidades

ou

impedimentos

matrimoniais,

continuaram sem direito à conversão da união estável em casamento.
Como poderíamos admitir que as vedações do ordenamento jurídico
continuam a existir para os heterossexuais mas seriam inaplicáveis aos
homossexuais, sem, com isso, ferir o princípio que mais se busca preservar
– o da isonomia?
Nem se diga que a Constituição da República não admite exceções
ao princípio da igualdade, entre homem e mulher, porque elas existem, por
exemplo: art. 7º, incisos XVIII (licença maternidade), XIX (licença
paternidade) e XX (proteção a mercado de trabalho para a mulher); art.
143, § 2º (isenção de serviço militar para mulheres e eclesiásticos); art.
201, § 7º (diferença de idade entre homem e mulher para se aposentar) etc.
Enfim, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, apenas
foram conferidos direitos à proteção do Estado, equivalentes aos previstos
para uniões estáveis que não podem ser convertidas em casamento, mas,
não foram tornadas letras mortas as disposições do Código Civil
concernentes ao casamento. Aliás, sequer aventadas pela Corte Maior.
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Há registro de rejeição de pedido judicial de “conversão da união
estável homossexual em casamento”101.
Chegaram a ser autorizadas procedimentos de conversão, de uniões
entre pessoas do mesmo sexo, em casamento, na Comarca de Jacareí-SP e
no Distrito Federal.
Em sede de direito comparado, está crescendo o número de países
com admissão de uniões homossexuais.
No Capítulo III, item 3.7.c, desenvolveremos estudos sobre o
problema das lacunas no direito. Por ocasião do mencionado julgamento
histórico

do

Supremo

Tribunal

Federal102,

o

Ministro

Ricardo

Lewandowski enfatizou: “tendo em conta a existência de um vácuo
normativo, procurar reger uma realidade social superveniente a essa
vontade, ainda que de forma provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe
dê o adequado tratamento legislativo. ... Cuida-se, enfim, a meu juízo, de
uma entidade familiar que, embora não esteja expressamente prevista no
art. 226, precisa ter a sua existência reconhecida pelo Direito, tendo em
conta a existência de uma lacuna legal que impede que o Estado,
exercendo o indeclinável papel protetor dos grupos minoritários, coloque
sob seu amparo as relações afetivas públicas e duradouras que se formam
entre pessoas do mesmo sexo”. (Destacamos em negrito).
Enfim, o tema é complexo e não se esgota nestas breves
considerações.
Como esposado, nossa dissertação objetiva tratar apenas das uniões
entre o homem e a mulher.
101- TOLEDO, Karina. Casamento gay é negado em SP. In: O Estado de São Paulo,
edição de 22.06.2011, São Paulo/SP, p. A19. Essa reportagem esclarece que a Juíza de
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo/SP, Dra. Renata Mota Maciel,
indeferiu o primeiro pedido dessa natureza a ela submetido. No mesmo sentido, teria
sido o parecer da Promotora de Justiça Dra. Elaine Garcia, que atuou nesse processo.
102- Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.277 e Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 132.
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1.4.b) União estável entre o homem e a mulher103
De início, destacamos que a expressão jurídica união estável não é
recente, conforme nos esclarece a doutrina.
Em Novissimo digesto italiano, Edoardo Volterra104 refere-se à união
estável ao conceituar o concubinato dos romanos, conforme os seguintes
dizeres: “Com este nome na terminologia jurídica romana se indica a união
estável do homem e da mulher entre os quais não exista o conubium, ou
em que não haja o animus, a mens coeuntium, a affetio maritalis, ou seja, a
vontade contínua, efetiva de estarem reciprocamente unidos em matrimônio
legítimo. A concubina não goza da honor matrimonii, isto é, não participa
da condição e da dignidade social do marido”. (Grifo nosso).
Edgard de Moura Bittencourt, na década de 1960, ao tratar de
concubinato puro, assim lecionou: “Em poucas palavras, concubinato é a
união estável no mesmo teto ou em teto diferente, do homem com a
mulher, que não são ligados entre si por matrimônio”105. Registrou as
seguintes palavras de Luigi Frossi106: “Concubinato, em sentido amplo, é a
união estável do homem e da mulher, não ligados pelo vínculo
matrimonial”.

103- Nesta etapa inicial dos nossos estudos, Capítulo I, não trataremos dos efeitos
jurídicos da união estável, porque, o Capítulo II será destinado à ampla análise do tema,
por considerar ser, a desigualdade de efeitos jurídicos em relação ao casamento, uma
das mais importantes razões para o casal exercer o direito de conversão da união estável
em casamento.
104- VOLTERRA, Edoardo, Concubinato, in: Novissimo digesto italiano, Torino:
UTET, 1957, v. 3, p. 1.052, apud CAVALCANTI, Lourival Silva, União estável, São
Paulo: Saraiva, 2007, p. 80. Grifo nosso.
105- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., p. 105. Grifo nosso.
106- FROSSI, Luigi, Concubinato, in: Dizionario pratico del diritto privatto, de
Vittorio Sciloja, vol. II, p. 279, apud BITTENCOURT, Edgard de Moura, O
concubinato, cit., p. 105. Grifo nosso
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Nesse sentido, Moreira Alves107 leciona que: “Há concubinato
quando, entre homem e mulher, se estabelece uma união extraconjugal
estável”.
No direito comparado também encontramos o uso da expressão
jurídica “união estável”. Assim é que, o Código de Família da Bolívia, de
1973, art. 159, fala em uniones conyugales o de hecho que sean estables...
(grifo nosso)108. Na Espanha, mais especificamente na Comunidade
Autônoma da Catalunha, a Lei n. 10, de 15.7.1998, refere-se às uniones
estables de pareja. Quanto à Argentino, Gustavo A. Bossert109, ao tratar do
art. 3.573 do Código Civil daquele país, refere-se a “concubinato estable”.
O panamenho Ulises Pitti G.110, ao discorrer sobre as Constituições
panamenhas de 1946 e 1972, vale-se da expressão “uniones estables”.

107- MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, cit., p. 320.
108- Codigo de la Familia – “Decreto ley n. 10.426, de 23 de agosto de 1972, conforme
Ley n. 996, de 04 de abril de 1988, de la Republica de Bolívia”, art. 159 – Las uniones
conyugales libres o de hecho que seam estables y singulares producen efectos similares
al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los
conviventes. Puedem aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos de
los matrimônios, en la medida compatible con su natureza, sin perjuicio de las reglas
particulares que se dan a continuación. (in: TORRICO, Servando Serrano. Código de
la familia. Cochabamba, Bolivia: Editorial Serrano, p. 77-81 – texto para nós
encaminhado, gentilmente, por e-mail, dia 22.09.2010, pela Sra. Rosa Virginia Cardona
A., DD. “Consul de Bolívia/SP/BR”).
109- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico, cit., p. 202-3 – reporta-se a
FORNIELES, Tratado, t. II, p. 30; LAFAILLE, Curso. Sucessiones, t. II, p. 92-96;
RÉDORA, Derecho de las sucessiones, t. II, p. 323; DE GÁPERI, Tratado, t. III, n.
333; CCiv 1ª Cap, 22.11.1934; C 2ª Civ. La Plata, 22.10.1926, JA, 22-1229; SCBA,
22.08.1962, LL, 106-667.
110- PITTI G., Ulises. Régimen Jurídico de la Unión de Hecho, in Anais do VII
Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. San Salvador, 1992, p. 105 – material
impresso, gentilmente fornecido pelo próprio autor, via e-mail, por intermédio do
Serviço de Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, valendo-se de
intermediação do Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. Observamos texto, referente art. 54 da
Constituición Política de 1972, a saber: La disposición transcrita fue copiada
textualmente de la Constituición de 1946, solo que el término de 10 años lo redujo a
cinco, lo que a mi juicio beneficia sensiblemente a esas uniones estables, toda vez que
más del 40% de la famílias panameñas, no se constituyen mediante matrimônios
formales. Grifo nosso. Esses comentários serão mais bem analisados adiante, em itens
específicos.
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1.4.b.1) Conceito e características
Como ressaltado, o presente estudo apenas diz respeito aos
relacionamentos heterossexuais – entre pessoas de sexos diferentes. Assim
o fazemos, paratimos do que estabelece a Constituição da República, art.
226, § 3º.
Feitos esses esclarecimentos, para união estável adotamos o seguinte
conceito: união respeitável entre um homem e uma mulher, reconhecida
pela Constituição Federal como entidade familiar, sob a forma de
convivência duradoura, pública e contínua, com a aparência de casamento,
que revela intenção de vida em comum e o objetivando constituir
família111.
Em regra, esse relacionamento pressupõe a inexistência impedimento
matrimonial. Porém, não pode ser olvidado o disposto nos arts. 1.723, § 1º,
e 1.727 do Código Civil.
A Constituição Federal, art. 226, caput, estabelece que: A família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ademais: § 1º - O
casamento é civil e gratuita a celebração; e § 2º - O casamento religioso
tem efeito civil, nos termos da lei. No § 3º proclama: Para efeito de
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento. Mais adiante analisaremos que, a rigor, união estável não se
equipara ao casamento.
Concordamos com Lourival Silva Cavalcanti ao sustentar que as
expressões família e entidade familiar, para efeito de proteção do Estado,
equivalem-se, não guardam entre elas diferença essencial, não há como
cogitar de um ente familiar que não seja a própria família. A grande
modificação trazida pela Constituição Federal de 1988 foi, precisamente,
“eliminar os resquícios de discriminação que ainda pudessem existir contra
111- DINIZ, Maria Helena, Dicionário, cit., vol. 4, p. 761, e Curso, cit., p. 383-4.
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a família não originária do casamento, trazendo para a sede constitucional
disposições já consagradas na legislação assistencial e previdenciária” 112.
A união estável deixa de ser apenas sociedade de fato e ganha o
status de entidade familiar, pelo que não se confunde com união livre
(desprovida da intenção de constituir família), tampouco com concubinato
– ou concubinato impuro – (Código Civil, art. 1.727 – As relações não
eventuais entre o homem e a mulher, impedidos d e

casar,

constituem

concubinato). Utiliza-se, como sinônimo de união estável, a expressão
“concubinato puro”, inclusive para distingui-la de “concubinato impuro”113.
Pinto Ferreira114, ao lecionar sobre o art. 226, § 3º, da Constituição Federal
de 1988, ressalta que, no plano jurídico constitucional, a união de fato
estável é que permite interpretação a respeito do sentido atual de
concubinato. A respeito do tema, Álvaro Villaça Azevedo diz que “o
concubinato puro constitui-se pelo próprio fato da convivência, com o
intuito de criação da família” 115.
Não se deve confundir união estável com posse do estado de
casado116 – este, no sentido técnico da expressão utilizada pelo Código

112- CAVALCANTI, Lourival Silva, União Estável, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 37-8.
113- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 394-7. A união de fato ou o concubinato,
didaticamente, pode ser: puro ou impuro. Será puro (Código Civil, arts. 1.723 a 1.726),
se se apresentar como uma união duradoura, sem casamento civil, entre homem e
mulher livres e desimpedidos, isto é, não comprometidos por deveres matrimoniais ou
por outro ligação concubinária. Assim, vivem em “união estável” ou concubinato puro:
solteiros, viúvos, divorciados e separados extrajudicial ou judicialmente ou de fato (para
os separados de fato, embora não haja modificação do estado civil, tem se admitido
efeitos jurídicos à “união estável” de separado de fato por ser uma realidade social). De
outra parte, ter-se-á concubinato impuro ou simplesmente concubinato, nas relações
não eventuais em que um dos amantes ou ambos estão comprometidos ou impedidos
legalmente de se casar. Há um panorama de clandestinidade que retira o caráter de
entidade familiar (Código Civil, art. 1.727), sendo suas espécies, o concubinato
adulterino e concubinato incestuoso.
114- FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva,
1995, 7º vol., p. 366.
115- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 454-6.
116- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 386.
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Civil, diz respeito a atributo próprio do casal unido pelos laços do
matrimônio, com dificuldade para provar o enlace.
Quanto à terminologia, pode-se analisar as opções legislativas quanto
às expressões concubina e companheira ou convivente. A terminologia
“companheiro” consta da Lei n. 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros
Públicos), art. 57, § 4º, bem como a própria Constituição Federal de 1988,
no art. 201, inciso V, adotou a expressão “companheiro” e, de igual forma,
a Lei n. 8.971/94. Já a Lei n. 9.278/96 usou o termo convivente. Por fim, o
Código Civil de 2002 preferiu a terminologia companheira(o).
1.4.b.2) Deveres
O art. 1.724 do Código Civil estabelece que os companheiros
obedeçam aos seguintes deveres: lealdade, respeito e assistência, bem como
guarda, sustento e educação dos filhos.

1.4.b.3) Dissolução
Edgard de Moura Bittencourt117 considera que “a operância dos
efeitos jurídicos depende, em grande parte, do modo como cessa a união”.
Extingue-se a união estável por: pela ruptura do relacionamento, por
vontade de um dos companheiros ou de ambos; pelo casamento de um com

117- BITTENCOURT, Edgard de Moura. O concubinato, cit., p. 269-86. São palavras
desse autor: “Extingue-se o concubinato pela morte de um dos concubinos, pelo
casamento de um com o outro ou pela ruptura do vínculo concubinário por vontade das
partes. A cessação do concubinato pela morte de um dos concubinos pode ter efeitos
distintos, conforme a morte seja natural ou ocasionada por culpa ou dolo do outro
concubino ou de terceiro. Quanto ao casamento dos concubinos entre si, são de simples
compreensão os efeitos que acarreta. Finalmente, a extinção do concubinato pela
vontade das partes opera-se por consenso dos concubinos ou pelo abandono de um
deles. Esta ultima hipótese é a que ocasiona maior debate, dada a complexidade dos
efeitos, nem todos de aceitação pacífica na doutrina e na jurisprudência.”
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o outro118; morte, real ou presumida, com ou sem declaração de ausência,
de um dos companheiros.
A separação do casal que vive em união estável não depende de
quaisquer formalidades, “da mesma forma que iniciaram o vínculo, ou seja,
informalmente”119.Todavia, se for do desejo de uma ou de ambas as partes,
para prevenir litígio, é cabível ação judicial destinada a: havendo consenso,
obter homologação, por sentença, com fundamento no art. 475-N, incisos
III e V, do Código de Processo Civil120; caso haja conflito de interesses,
ação declaratória será instrumento adequado para o reconhecimento da
convivência, cumulada com pretensão de outros direitos que o
relacionamento tenha gerado (por exemplo: ação de alimentos; ação de
partilha de bens etc).

118- Esta hipótese será estudada mais adiante, em item específico, dedicado aos efeitos
jurídicos da conversão da união estável em casamento.
119- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, O companheirismo, cit., p. 215.
120- Código de Processo Civil, art. 475-N. São títulos executivos judiciais: ... III – a
sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não
posta em juízo; ... V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado
judicialmente.
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II) Razões para converter a união estável em casamento
Registro histórico de Moreira Alves121 esclarece que Constantino
proibiu doações à concubina e aos “filhos naturais”, mas admitia em caráter
excepcional a legitimação por casamento ulterior, sendo que Teodósio II e
Valentiniano III, encerrando uma série de constituições imperiais,
permitiram pequenas doações à concubina, e Anastácio, no ano 517 d.C.,
tornou estável o instituto da “legitimação por casamento subseqüente”.
Antes mesmo da Constituição Federal de 1988, Álvaro Villaça
Azevedo já defendia que houvesse regulamentação, ainda que pelo
legislador ordinário, a respeito de união estável, inclusive no que se refere a
ser facilitada sua conversão em casamento122.
Eduardo Espínola123, ao analisar aspectos históricos do concubinato,
registra que no Peru, desde antes da conquista, a forma relativamente
original de concubinato era denominada tincunakuspa, pantanacu e
servinnacuy, segundo as religiões. Em princípio, esse costume representava
uma “espécie de preparação ao matrimônio” e destinava-se a “promover o
mútuo conhecimento” das aptidões e qualidades domésticas dos
pretendentes, especialmente da mulher. Era um “amancebamento ou união
antecipada”, isto é, uma espécie de “matrimônio de prova”, depois do qual
o genro deveria ir à casa do sogro, carregado de lenha e palha, para obter a
esposa, com a proclamação das seguintes palavras pelo sogro: Cata aquí a
mi hija, si ella fuese mala, no me pongas la culpa, porque yo te dije la
verdad.
Esse costume teria sido observado a ponto de na época colonial os
mesmos parentes da mulher oporem-se ao matrimônio se previamente não
121- MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito, cit., p. 321.
122- AZEVEDO, Álvaro Villaça, O direito na década de 1990: novos aspectos,
Coordenadores: Paulo Dourado Gusmão e Semy Glanz, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1992, p. 83.
123- ESPÍNOLA, Eduardo, A família, atualizada por Ricardo Rodrigues da Gama,
Campinas: Bookseller, 2001, p. 9-10. Reporta-se a estudo de Hector Chavez.
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houvesse sido feito pantanacu com o pretendente, e o marido olhava com
desprezo a mulher a quem nadie había conocido ni querido antes que se
casase. Os espanhóis não conseguiram extirpar tal costume. Registra
Espínola que o pantanacu continua sendo praticado em muitos pontos da
costa e da serra do Peru (Tacna, Huaraz, Piura, Cuzco) e da Bolívia,
embora nem sempre com o caráter de ato preparatório do matrimônio e
costume, tendo-se convertido num estado permanente de concubinato.
Edgard de Moura Bittencourt 124 enaltece, como lembra Leroy, que
os concubinos tenham compreendido seu real interesse e sobretudo o dos
filhos. Certamente, a união informal “os revestiu de forte experiência”,
pois, conhecendo-se bem, sabem dos menores defeitos, “o que os torna
ainda mais felizes na decisão de consolidarem a frágil aliança que os
prendia até então” – o casamento.
Facilitar a conversão da união estável em casamento é o que a
Constituição da República, art. 226, § 3º, segunda parte, estabelece que
deve ser feito pela lei.
Miguel Reale125 leciona que, com a Constituição Federal de 1988,
art. 226, o casamento deixa de ser a única entidade familiar, “muito embora
continue a ser a forma por excelência da organização familiar”. Os
membros do Congresso Nacional consideraram não ter sido a matéria
prevista pelos elaboradores do Projeto de 1975, e “se os companheiros

124- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., 1º vol., p. 272-3. Pondera
que “campanha de legalização das uniões ilegítimas (texto de 1969) não é matéria
impossível no plano de uma boa política social.” Recorda esse autor que à época em que
exerceu a judicatura na Comarca de Taubaté-SP tomou parte de movimento em prol do
casamento civil, sendo que: “O objeto primordial, em determinada fase, era persuadir,
pela educação e pelo amparo econômico, os casais ilegítimos, a formarem uma vontade
consciente e espontânea de se unirem também pelo matrimônio civil. Os frutos dessa
campanha foram os melhores possíveis, não só com a celebração de inúmeros
casamentos de jovens e velhos concubinos, como na elevação do índice posterior de
núpcias legais”.
125- REALE, Miguel. As entidades familiares, in: Estudos preliminares do Código
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 71-3. Destacamos em negrito.
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fossem em tudo equiparados aos cônjuges, não haveria razão para a
conversão de sua união em casamento, objetivo final a ser atingido,
segundo a ótica do legislador constituinte”.
Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior126
interpretam que o Constituinte de 1988 demonstrou “preocupação com a
formalização da situação”, mediante a conversão da união estável em
casamento, e que “o casamento continua a ser prestigiado pelo texto
constitucional”.

2.1) Não-equiparação entre união estável e casamento
Maria Helena Diniz nos orienta que a Constituição Federal não
deixou de reconhecer a união estável como a realidade social que é, todavia
“não pretendeu robustecê-la nem equipará-la ao casamento (RT,
770:287)”127.
A Carta Política de 1988 inovou no sentido de conter disposição
sobre relacionamento informal, sem casamento, entre homem e mulher.
Como exposto no início destes estudos, o histórico das modalidades
de relacionamento entre homem e mulher nos demonstra que a essência dos
relacionamentos constituídos sem a formalidade do casamento sempre foi a
de uniões livres.
Outrora, muitas pessoas eram impedidas de casar e, para formar
relacionamento entre homem e mulher apenas lhes restava viver como
concubinos.
Atualmente, são amplas as facilidades para dissolver vínculo
matrimonial, com destaque para a atual redação, conforme Emenda

126- ARAÚJO, Luiz Alberto David, e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 14ª edição, 2010, p. 544.
127- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 434.
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Constitucional n. 66/2010, ao art. 226, § 6º, da Constituição Federal128.
Apenas constituem união estável aqueles que não desejam se casar.
Seria adequado o legislador cercear a liberdade das pessoas que não
pretendem se casar? Consideramos mais adequada a resposta negativa.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior, atualizando a obra de
Orlando Gomes, embora a Constituição tenha colocado ambas as espécies
de família sob proteção especial do Estado, “não teve a intenção de igualar
por inteiro as duas figuras jurídicas”. Tanto que ao reconhecer, para os
efeitos de tutela estatal, a união estável, o fez sob a “advertência de que a
lei deverá ‘facilitar sua conversão em casamento’”. Isso revela que “o ideal
de organização da família é a sua sujeição ao regime civil do casamento,
onde todos os relacionamentos entre os membros da comunidade familiar
encontram melhor definição, maior segurança e mais adequado controle de
todos os vínculos gerados pelos status familiae”129.
Rodrigo da Cunha Pereira130 ao tratar de direito e deveres dos
conviventes, enxerga o art. 1.724 do Código Civil na mesma esteira do art.
2º da Lei n. 9.278/96 e “uma infeliz tentativa de equiparação das uniões
estáveis ao casamento”, pois “tenta estabelecer regras do casamento para
quem não o escolheu, ou exatamente quis fugir dele”.
Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre os efeitos jurídicos
decorrentes da união estável, reporta-se ao que consta da primeira parte do
128- Tratamos da Emenda Constitucional n. 66/2010 no Capítulo I, no item sobre
dissolução do casamento.
129- GOMES, Orlando. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense, atualizador:
Humberto Theodoro Júnior, 2002, p. 44.
130- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato, cit., p. 112. Nesse contexto, reportase ao entendimento de Maria Berenice Dias: “Parece que o Estado, com sua
onipotência, olvida que são os vínculos e pactos íntimos que ligam o par, e não as
imposições sociais ou os mandamentos legais que os mantêm unidos. Não se limita a lei
a chancelar o casamento e atribuir responsabilidades ao casal, pois também busca
interferir na sua vida íntima, impondo deveres e assegurando direitos para serem
cumpridos durante o período de convívio (A estatização das relações e a imposição de
direitos e deveres, in PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Família e cidadania: o novo CCB e
a vacatio legis, p. 303)”.
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art. 226, § 3º, da Constituição da República e depois ao que prevê a
segunda parte do mesmo art. 226, § 3º. Com relação à primeira parte,
leciona sobre a não-equiparação entre união estável e casamento. No que se
refere à segunda parte, destaca qual a natureza da lei que a Constituição
Federal exige ser editada.131
Imperioso refletir sobre o disposto na primeira parte do § 3º do art.
226 da Constituição Federal de 1988. Refere-se à “entidade familiar”.
Com a nova ordem constitucional, existe entendimento que houve
“equiparação” entre casamento e união estável.
Assim leciona Kildare Gonçalves Carvalho132.
Lourival Silva Cavalcanti133 considera que as expressões família e
entidade familiar, para efeito de proteção do Estado, equivalem-se, não
havendo entre elas diferença essencial. Inadequado cogitar de um ente
familiar que não seja a própria família, sendo que a importante modificação
trazida pela Constituição Federal de 1988 foi “eliminar os resquícios de
discriminação que ainda pudessem existir contra a família não originária do
casamento”.
Entretanto, a maioria dos juristas, inclusive por razões de lógica, vem
reconhecendo que se a previsão é para se converter em, pressupõe-se não
ser igual, caso contrário, não teria que haver conversão do que já é
equivalente.

131- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 403 – neste momento não
avançaremos no que é lecionado, porque assim o faremos ao longo desta dissertação,
nos respectivos itens que adiante desenvolveremos. Por ora, apenas buscamos
fundamentar nossa opção por desmembrar o art. 226, § 3º, da Constituição Federal de
1988 em duas partes.
132- CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte:
Del Rey, 8ª edição, 2002, p. 610 – é certo que esse jurista não deixa de ressaltar a
segunda parte da norma Constitucional: “devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento”.
133- CAVALCANTI, Lourival Silva. União estável, cit., p. 37-8.
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Gustavo Tepedino134, ao tratar da interpretação do art. 226, § 3º, da
Constituição da República, observa a formação de duas grandes correntes.
A primeira sustenta a equiparação como decorrência da “assimilação
constitucional de modelos familiares extramatrimoniais”. Todavia, em
oposição a essa corrente “sustenta-se majoritariamente, que o constituinte,
com a previsão do art. 226, não criou direito subjetivos imediatamente
exigíveis, mas, pelo contrário, vinculou apenas o legislador ordinário,
tratando da união estável apenas “para efeito da proteção do Estado”, como
diz o dispositivo. Segundo esse raciocínio, o Estado deveria proteger os
companheiros através de regulamentação futura, que não poderia negar
proteção ao concubinato, sem que tal representasse a pretendida
equiparação com o casamento.
Ensina-nos Miguel Reale135 que “para demonstrar a posição
preeminente da sociedade conjugal, bastará observar que, segundo o § 3º
do citado art. 226, deve a lei facilitar a conversão da união estável em
casamento. Ora, não teria sentido essa conversão para um ideal a ser
atingido, se o vínculo conjugal não figurasse como o da entidade familiar
por excelência”. Outro argumento em defesa dessa tese refere-se “ao dever
atribuído ao legislador ordinário pelo constituinte, de facilitar a conversão
da união estável em casamento”. Ademais, sustenta esse jurista – “a
Constituição Federal, contudo, não pretendeu equiparar entidades
heterogêneas, identificando a relação familiar de fato com o mais solene
dos atos jurídicos”.

134- TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª edição,
2008, p. 404-6. Itálicos nossos.
135- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, in: História do novo Código Civil,
Coordenadores: Miguel Reale e Judith Martins-Costa. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 269-72.
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Sílvio Rodrigues136, ao tratar da questão, constatou a existência de
julgados que, logo após nossa Carta Magna de 1988, passaram a
“equiparar” união estável a casamento. Todavia, sustenta esse doutrinador
que “união estável não é matrimônio, pois é o próprio texto que o
proclama, ao dizer que ‘a lei facilitará a sua conversão em casamento’”.
E mais, “sendo a união estável instituto de natureza diversa do casamento,
o fato de a Constituição tê-la declarado entidade familiar não implica que
se apliquem a ela todos os efeitos daquele”.
Nesse sentido também leciona Maria Helena Diniz137.
Yussef Said Cahali138, acerca do art. 226, § 3º, da Constituição
Federal de 1988, sustenta a não-equiparação com o casamento.
Ives Gandra Martins139, em comentários ao § 3º do art. 226 da
Constituição Federal, considera estender a proteção do Estado, “mas
estimula a conversão dessa união em casamento”. Num primeiro momento,
protege a entidade familiar, “mas deseja que essa entidade se transforme
em casamento, razão pela qual o aparelho do Estado deve facilitar a
conversão da união estável em casamento”.
Alexandre de Moraes140 considera incorreto afirmar que a união
estável foi igualada ao casamento, por serem “institutos jurídicos diversos”.
Em sede jurisprudencial, a distinção entre casamento e união estável
é o entendimento prevalecente, inclusive no Supremo Tribunal Federal141.

136- RODRIGUES, Sílvio, Direito, cit., p. 271-6 – Da união estável à luz da
Constituição Federal de 1988. Destacamos em negrito.
137- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 403-4.
138- CAHALI, Yussef Said. Divórcio e separação. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002, 10ª edição, revista e atualizada de acordo com o novo Código Civil, p. 17.
139- MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição, 8º vol., cit., p. 949.
140- MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. São Paulo: Atlas,
2002, p. 2.023.
141- EMENTA:- Legalidade da decisão do Tribunal de Contas da União, que excluiu
do beneficio de pensão a companheira do servidor público falecido no estado de casado,
de acordo com o disposto no § 3º do art. 5º da Lei n. 4.069/62. A essa orientação, não se
opõe à norma do § 3º do art. 226 da Constituição de 1988 que, além de haver entrado
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No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, disse o Desembargador
Barbosa Moreira: a Constituição Federal de 1988 “não eliminou a diferença
entre o casamento e a união estável”142.
Reiterados os julgados, antes de editadas leis ordinárias sobre união
estável, não reconheciam direitos equivalentes aos previstos para casados,
em especial quanto a alimentos.
Como constatado, no entender predominante de renomados juristas,
por haver a própria Constituição da República, art. 226, § 3º, determinado a
edição de lei para facilitar a conversão da união estável em casamento,
inclusive por razão lógica, são institutos não equivalentes.
Ademais, sob as luzes de clássica hermenêutica, as normas sobre
direito de família são de ordem pública ou cogentes e, destarte, sujeitas a
interpretação restritiva, não admitindo, em regra, analogia. Nesse sentido
são os ensinamentos de Maria Helena Diniz143 e Carlos Maximiliano144, ao
em vigor após o óbito do instituidor, coloca, em plano inferior ao do casamento, a
chamada união estável, tanto que deve a lei facilitar a conversão desta naquele.
Prescrição ou preclusão do direito da viúva não configuradas. Preterição, também não
caracterizada, da garantia constitucional da ampla defesa da impetrante. Mandado de
segurança indeferido. (Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 21449/SP.
Relator Ministro Octavio Gallotti. Tribunal Pleno. Votação unânime. Julgamento:
27.09.1995. Publicação DJ 17.11.1995, PP-39206 – Ement. vol.-01809-05 PP-01139 –
RTJ Vol-00163-01). No decorrer do Voto, o Sr. Ministro Relator deixa expresso
entender, acerca do art. 226, § 3º, da CF, que: Há, nele, uma nítida gradação de valores
entre as duas instituições: a união estável, de um lado, e o casamento, de outro, tanto
que deve a lei, segundo a Constituição, facilitar a conversão do primeiro estado no
segundo. (Negrito nosso).
142- Embargos Infringentes na Apelação Cível n. 4.998/89, de 08.11.1990.
143- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 30 e 403-4. Compêndio de introdução à
ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 19ª edição, 2008, p. 439-41.
144- MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e aplicação do direito, Rio de Janeiro:
Forense, 17ª edição, 1998, p. 217-24. Vale destacar os seguintes trechos dessa obra
doutrinária: Recrudesce a dificuldade na fixação das espécies quando se trata de
disposições de ordem pública incluídas nos domínios do Direito Privado: aquelas em
que visivelmente predomina o objetivo de tutelar o interesse geral e subordinado a ele
se deixa o do indivíduo (Beudante, vol. I, p. 282). Tais são as normas que têm por objeto
fixar o estado das pessoas, a capacidade ou incapacidade, os direitos e deveres que do
mesmo procedem; regular os bens na sua divisão e qualidade, ou a forma e a validade
dos atos, e salvaguardar o interesse de terceiros (Francesco de Filippis, Corso Completo di
Diritto Civille Italiano Comparato, vol. I, 1908, p. 90; Fiore, vol. II, n. 1.000; Huc, vol. I, n. 186;
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discorrerem sobre leis de ordem pública, distinguindo-as das de ordem
privada.
Paulo Lôbo analisa as correntes de pensamento sobre o sentido do
art. 226, § 3º, da Constituição da República145.

2.1.a) União estável como realidade social
Maria Helena Diniz, conforme já observamos, leciona que a
Constituição Federal, “por ser a união estável uma realidade social, não
pôde desconhecê-la. Mas não pretendeu robustecê-la nem equipará-la ao
casamento (RT, 770:287), pois procurou, tão somente, reconhecê-la, para
fins de proteção do Estado, como entidade familiar (CF, art. 226, § 3º),
dispondo que a lei deverá facilitar sua conversão em casamento”146.

Beudant, vol. I, n. 120; Alves Moreira, vol. I, p. 65-6.). Consideram-se de ordem pública as

disposições sobre a organização da família: por exemplo, as que dizem respeito ao
exercício do pátrio poder, aos direitos e deveres dos cônjuges, assim como as que
proíbem a poligamia, ou o casamento entre parentes até certo grau (Alves Moreira, vol. I,
p. 65; Fiore, vol. II, n. 1.000; de Filippis, vol. I, p. 90) - grifo nosso. No que diz respeito à
interpretação dessa categoria de normas, os ensinamentos de Carlos Maximiliano são os
seguintes: As prescrições de ordem pública, em ordenando ou vedando, colimam um
objetivo: estabelecer e salvaguardar o equilíbrio social. Por isso, tomadas em conjunto,
enfeixam a íntegra das condições desse equilíbrio, o que não poderia acontecer se
todos os elementos do mesmo não estivessem reunidos. Atingido aquele escopo, nada se
deve aditar nem suprimir. Todo acréscimo seria inútil; toda restrição, prejudicial. Logo
é caso de exegese estrita. Não há margem para interpretação extensiva, e muito menos
para analogia (Vander Eycken – Méthode Positive de l’Interprétation Juridique, 1907, p. 314315; Bernardino Carneiro, op. cit., § 53.). É sobretudo teleológico o fundamento desse
modo de proceder. Só ao legislador incumbe estabelecer as condições gerais da vida da
sociedade; por esse motivo, só ele determina o que é de ordem pública, e, como tal,
peremptoriamente imposto. Deve exigir o mínimo possível, mas também tudo o que seja
indispensável. Presume-se que usou linguagem clara e precisa. Tudo quanto reclamou,
cumpre-se; do que deixou de exigir, não obriga ao particular: na dúvida, decide-se pela
liberdade, em todas as suas acepções, isto é, pelo exercício pleno e gozo incondicional
de todos os direitos individuais. O objetivo do preceito é assegurar a ordem social. O
que não seja indispensável para atingir aquele escopo constitui norma dispositiva ou
supletiva, exeqüível, ou derrogável, a arbítrio do indivíduo. Só excepcionalmente se
impõem coerções, dentro da órbita mínima das necessidades inelutáveis (Vander Eycken,
op. cit., p. 315-316).
145- LÔBO, Paulo, Direito Civil - Famílias, 3ª edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.
179-80.
146- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 434.
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Gustavo A. Bossert147 observa ter o direito canônico reconhecido,
desde o começo de sua elaboração, a “realidad social” que o concubinato
implicava, e antes de sancionar esse relacionamento, tratou de regulamentálo, concedendo-lhe efeitos e, desse modo, assegurando a monogamia e a
estabilidade do relacionamento de casal. Assim, Santo Agostinho aceitava
conceder-se o batismo à mulher que vivia em concubinato, se ela se
comprometesse a não abandonar o concubino, doutrina essa seguida pelos
Padres da Igreja.
Eduardo Espínola148 reporta-se a “sistemas legislativos” da história
do direito com previsão de efeitos jurídicos de certa importância ao
concubinato. O Concílio de Toledo (400) impunha aos fiéis unius mulieris
conjunctio aut uxoris aut concubinæ, ut eis placuerit (Trossi). Na Escócia,
as leis de 1214 reportavam-se ao concubinato como instituição, e um
grande jurista inglês reconhecia à concubina legítima certos direitos (cf.
Encyclopædia Britannica, vol. 6, 1952, cf. Concubinage, p. 213). No
Código Dinamarquês de Valdemar II (1280-1683) dispunha-se: uma
concubina, mantida por três anos, tornava-se mulher legal. Na França, na
Alemanha e na Itália também houve “tolerância ao concubinato com certos
efeitos”.
Semy Glanz149 observou ser opção nos países da Europa Ocidental a
coabitação juvenil sem casamento como o modo de vida em comum mais
difundido. Assim, a coabitação entre os jovens precede, muitas vezes, o
casamento em proporções que não cessam de crescer. Atualmente, por
exemplo, na Suécia e Dinamarca fica ao redor dos 100%, na França em
50%, na Alemanha em 30% e na Inglaterra em 20%.

147- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico, cit., p. 12-4.
148- ESPÍNOLA, Eduardo, A família, cit., p. 57-8.
149- GLANZ, Semy. União estável, Revista dos Tribunais n. 676. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1992, p. 14-27.
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Os Mazeaud150, Henri, León e Jean, verificam como uma das causas
as regras que reduzem direitos de pessoa viúva ao contrair novo casamento,
como é o caso da viúva que, ao se casar novamente, perde o benefício da
pensão de seu anterior marido, como se instigada a formar uma “unión
irregular o concubinaria” a fim de manter o benefício previdenciário, que
na maioria dos casos é o único patrimônio da família humilde.
Jean Carbonnier151, ao lecionar sobre “o concubinato (referido ainda
como união livre, coabitação)”, ressalta que o direito não hesita em
reconhecer o fenômeno concubinato, considerando-o numa escala de
valores. Nesse contexto, reporta-se a Claude Lévi-Straus.
Com relação ao direito francês, Gustavo A. Bossert152 observa a
influência do direito canônico. Em 1604, o Código Michaud dispunha
sobre a invalidade de toda doação entre concubinos, e por diversas medidas
legislativas negou-se toda transcendência à união concubinária. Depois, em
decorrência da Declaração formulada por Luis XIII em 1639, de modo
equivalente àquelas normas, negava-se validade a certos matrimônios,
como os mantidos em segredo até o falecimento de um dos cônjuges, os
contraídos por condenados à morte civil e os matrimônios in extremis.
No dizer de Olga Mesa Castillo153, em Cuba “hay un reconocimiento
de la existencia sociológica de las uniones libres, ellas están allí en la
realidad social”. Vê-se a união não formalizada como o concubinato que
“tiene vida em la realidad social” como fato “sociológico e jurigénico”.

150- MAZEAUD, Henri, León e Jean, Lecciones de derecho civil, Parte I, Buenos
Aires: Ejea, 1959, p. 53, apud BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 33, no
item “Soluciones propuestas por juristas franceses, críticos de las uniones libres”.
151- CARBONNIER, Jean. Droit civil, cit., p. 1.449 – “Le concubinage (dit encore
union libre, cohabitation). Le droit n’hésite pas à reconnaître le phénomène là où il le
recontre et à le replacer sur une échelle de valeurs”.
152- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico, cit., p. 14-5.
153- CASTILLO, Olga Mesa. El tratamiento jurídico a la unión de hecho em Cuba, in
Revista
cubana
de
derecho,
n.
18,
www.dialogo-americas.com,
http://vlex.com/vid/tratamiento-juricio-union-hecho-cuba-50075837, 2001, p. 9.
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Na Argentina, Oscar Borgonovo154 discorre sobre la repercusión
social del concubinato, pelo que a transcendência que vai além dos muros
do lar tem merecido qualificação jurisprudencial como elemento distintivo
do matrimônio aparente. Classifica o concubinato na América Latina em
três espécies: concubinato carencial, concubinato sanção e concubinato
utópico. Têm essas modalidades as seguintes causas, em síntese: a)
carencial – falta de nível econômico e cultural, decorrentes de uma
economia precária, geradora de limitados recursos financeiros; b) sanção –
relativa aos impedidos de contrair matrimônio, inclusive quando um dos
integrantes, casado, apenas separado de fato, ainda não divorciado (em
algumas legislações dá ensejo a punições); c) utópico – pessoas
desimpedidas para se casar, sem carência econômica, com bom nível
cultural, mas que não querem contrair matrimônio por razões filosóficas
que os levam a considerar o vínculo jurídico do matrimônio como uma
intromissão do Estado em suas vidas. Ao desenvolver análise do
concubinato na América Latina, na modalidade que denomina “carencial”,
entende serem causas dessa forma de constituir família a falta de nível
econômico e cultural. Uma economia insuficiente e precária deixa o casal
em uma sociedade de consumo agressiva e implacável e não lhes permite
assumir gastos, esforços e complicações para contrair matrimônio. Agregase a isso o baixo nível de alfabetização e a falta de compreensão dos
benefícios do regime legal matrimonial e a proteção que ele traz para os
casados.
Para bem desenvolvermos nossa reflexão acerca de realidade social,
consideramos adequado pensar sobre o “mínimo de eficácia” das normas
constitucionais155.

Não

há,

sob

o

“ângulo

pragmático”,

norma

constitucional sem eficácia. Todo e qualquer preceito constitucional que
154- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 23-4.
155- DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 7ª
edição, 2006, p. 84-6.
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contiver um “mínimo de eficácia” tem a possibilidade de produzir
concretamente efeitos jurídicos.

2.1.b) Entidade familiar merecedora de proteção do Estado
Preocupamo-nos em pensar se o constituinte disse que o legislador
deve editar leis disciplinadoras de efeitos da união estável ou apenas
estabelecer que o Estado deve proteger a entidade familiar e editar lei que
facilite a conversão de união estável em casamento. Mas o que seria a
expressão proteger a entidade familiar que se forma com a união estável?
Com relação à expressão “proteção do Estado”, Miguel Reale156
leciona que há muito tempo tornou-se comum a união de um homem e de
uma mulher para fundar uma “sociedade de fato, à margem da legislação”,
mas a Constituição Federal de 1988, art. 226, é norma que veio para
disciplinar a união estável, declarando-a merecedora da proteção do Estado,
“devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Aliás, diante das
necessidades alimentares de muitos filhos abandonados pelo pai, ficando a
mãe desprovida inclusive de condições materiais de acesso à prestação
jurisdicional, “seria essa uma atribuição do Ministério Público, ao qual o
art. 127 confere a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis”
e, destarte, nem seria necessária lei especial para estabelecer essa “tão
gratificante missão”, bastando a norma Constitucional que proclama ser “a
família a base da sociedade”.
Para Álvaro Villaça Azevedo157, é necessária regulamentação para a
natural liberdade de convivência não ocasionar lesão de direitos. Assim
deverá ocorrer “não para que se transforme em casamento, mas para que a
natural liberdade convivencial não ocasione lesão de direitos”. Imperioso

156- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 71-2.
157- AZEVEDO, Álvaro Villaça, O direito, cit., p. 82-4.
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que a convivência livre “encontre limites na causação de excesso”; pois,
“liberdade sem limites no Direito implica escravidão”.
Alexandre de Moraes158, ao falar sobre a não-equiparação da união
estável com o casamento, observa ter havido “o reconhecimento da
juridicidade da união fática, com a finalidade de evitar a continuidade de
injustiças sociais. Dessa forma, a equiparação de direitos para fins de
proteção estatal repercute à união estável em diversas situações, tais como:
expulsão, deportação e inelegibilidade reflexa, entre outras”.
No dizer de José Afonso da Silva, “não é mais só pelo casamento que
se constitui a entidade familiar”159, abrangendo a comunidade formada por
quaisquer dos pais e seus descendentes e, para efeito de proteção do
Estado, a união estável entre homem e mulher, cumprindo à lei facilitar sua
conversão em casamento.
Carlos Alberto Menezes Direito160 ressaltou o caráter inovador da
Constituição Federal de 1988.
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi161 entende que a intenção
do Constituinte, com o § 3º do art. 226, foi a de “facilitar, por todos os
meios, o enquadramento das uniões não formalizadas pelo casamento, para
ampliar a proteção estatal, considerando-as entidades familiares, não em
detrimento do matrimônio e sim para fortalecê-lo”.
Lourival Silva Cavalcanti162 enaltece a união estável como instituto
legítimo e merecedor de respeito, mas não sujeito à interferência
158- MORAES, Alexandre de. Constituição, cit., p. 2.023.
159- SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, p. 822.
160- MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Da união estável no novo Código Civil, in
O novo Código Civil – Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. Coordenadores:
Domingos Franciulli Netto, Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva Martins
Filho, São Paulo: LTr, 2003, p. 1.269-85.
161- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável. Dissertação de
Mestrado em Direito Civil na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, 1995, p. 82.
162- CAVALCANTI, Lourival Silva. União estável, cit., p. 23-73.
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regulamentadora que vem sofrendo, pois se baseia na liberdade entre os
companheiros. Pondera como deveriam ser a interpretação e a amplitude
das expressões família e entidade familiar, bem como proteção do Estado e
efeito civil.
Com relação à expressão para efeito de proteção do Estado, Lourival
Silva Cavalcanti considera se tratar de norma editada para fins de
reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher dentre as
demais espécies de família e com sentido apenas assistencial, de comando
dirigido à Administração Pública, por exemplo, para editar normas
garantidoras da impenhorabilidade do bem de família e sobre planejamento
familiar. No que diz respeito à expressão efeito civil, pondera que a
obtenção de efeito civil apenas seria possível com a conversão em
casamento, sendo que o casamento é instituto renovado pelo próprio
constituinte, livre dos anacronismos incompatíveis com a sociedade
hodierna. Conclui que as leis ordinárias e o próprio Código Civil de 2002,
ao estabelecerem direitos e obrigações entre os companheiros, são
inconstitucionais, pois em vez de seguirem o comando superior de facilitar
a conversão da união estável em casamento, dificultam – ao equipararem os
institutos, desestimulando a conversão, ao suprimirem as diferenças entre
união estável e casamento.
Wilson José Gonçalves163 sustenta que nossa Constituição Federal
protege tanto o casamento quanto a união estável como entidades
familiares, e atribui ao legislador infraconstitucional “a função de criar
mecanismos que preservem a identidade de suas formas originais.
Há

entendimento

que

“proteção

do

Estado”

consiste

em

determinação constitucional para a administração pública estender as
políticas voltadas para os casados, também aos que vivem em união
163- GONÇALVES, Wilson José. União estável e as alternativas para facilitar a sua
conversão em casamento. Tese de Doutorado em Direito Civil Comparado na
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1998, p. 157.
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estável, em vez de significar incentivo para a edição de leis atributivas de
direitos à união estável, tais quais os previstos para casados.
Segundo lições de Carlos Alberto Bittar164, são reconhecidos apenas
certos efeitos jurídicos familiares a essas entidades, mas a latere da
codificação e, particularmente, “para a obtenção de benefícios assistenciais
estatais e a possibilidade futura de conversão em casamento, nos termos em
que a lei vier a dispor”. Não caberia disposição a respeito de união estável
no Código Civil, sendo suficientes as leis esparsas de caráter protetor e a
jurisprudência, que resolvem as questões patrimoniais. Sustenta existir
“incongruência em fazer-se regulamentação dessas uniões, desde que
sujeitas às vontades que uniram os companheiros e os mantiveram no
relacionamento comum, por elas mesmas devem ser governadas, em termos
pessoais e patrimoniais” – nesse sentido, coerentemente, têm sido as leis
européias de reforma. Os filhos, pelo vínculo da paternidade, ficariam
sujeitos ao regime protetor do Código Civil. A mulher gozaria do amparo
jurisprudencial quando comprovasse a efetiva participação no patrimônio
do companheiro. Os terceiros de boa-fé desfrutam das normas de direito
obrigacional. Não seria conveniente ao Estado regulamentar outros direitos
e obrigações entre companheiros.
Regis Fernandes de Oliveira pugna pela adequada observância do
mandamento constitucional de proteção à família165.

164- BITTAR, Carlos Alberto. Novos rumos do direito de família, in: O direito de
família e a Constituição de 1988, cit., p. 28-31. São comentários publicados em 1989 e
baseados no Projeto do Código Civil que veio a ser promulgado em 2002. Lourival
Silva Cavalcanti, in: União estável, cit., p. 54, ressalta que Carlos Alberto Bittar teria
vindo a alterar esse entendimento sobre os limites da Constituição Federal à legislação
sobre união estável.
165- Assim observamos em Voto em separado proferido, como Deputado Federal, em
termos de discordância com o Projeto de Lei n. 674/2007 que busca instituir o
denominado “Estatuto das Famílias”. Pondera que, “A proteção constitucional é
estendida, igualitariamente, a todos os novos modelos familiares. Mas não somente
como proteção às entidades familiares em si mesmas, mas, sim, como proteção às
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Para essa corrente de entendimento, é interessante considerar as
detalhadas disposições da Constituição de Cabo Verde166.
Ainda em sede de direito comparado, observamos que o direito
constitucional da República Federal da Alemanha utiliza terminologia
semelhante à adotada pelo Brasil, de modo que oportunos se apresentam os
ensinamentos de Konrad Hesse167.

pessoas que compõem a família. A proteção constitucional à família é abrangente e
indivisível”. In, http://www.camara.gov.br.
166- Constituição de Cabo Verde:
TÍTULO V - DA FAMÍLIA
Artigo 87º
(Protecção da sociedade e do Estado)
1. A família é o elemento fundamental e a base de toda a sociedade.
2. A família deverá ser protegida pela sociedade e pelo Estado de modo a permitir a
criação das condições para o cumprimento da sua função social e para a realização
pessoal dos seus membros.
3. Todos têm o direito de constituir família.
4. O Estado e as instituições sociais devem criar as condições que assegurem a unidade
e a estabilidade da família.
Artigo 88º
(Tarefas do Estado)
1. Para a protecção da família, incumbe ao Estado, designadamente:
a) Assistir a família na sua missão de guardiã dos valores morais reconhecidos pela
comunidade;
b) Promover a independência social e econômica dos agregados familiares;
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos;
d) Definir e executar, ouvidas as associações representativas das famílias, uma política
de família com carácter global e integrado.
2. O Estado tem ainda o dever de velar pela eliminação das condições que importam a
discriminação da mulher e de assegurar a protecção dos seus direitos, bem como dos
direitos da criança. Negrito nosso.
167- HESSE, Konrad, Elementos de direito constitucional da República Federal da
Alemanha, tradução, da 20ª edição alemã, de Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sergio
Antônio Fabris, 1998, p. 351. Leciona que: O artigo 6º, alínea 1, da Lei Fundamental,
ao colocar matrimônio e família sob a proteção especial da ordem estatal, ela garante
ambos como partes integrantes essenciais da ordem jurídica privada. Além disso, a
garantia contém uma norma jurídica para o âmbito total do direito de matrimônio e
família relativo ao privado e público. Como tal, ela normatiza a tarefa positiva dos
poderes estatais de proteger o matrimônio e família não só contra prejuízos, mas
também de fomentá-los por medidas adequadas. Negativamente, ela proíbe aos poderes
estatais de prejudicar matrimônio e família. Nessa função, o artigo 6º, alínea 1, da Lei
Fundamental, contém, simultaneamente, um direito de defesa subjetivo contra
intervenções que se desajustam dos poderes estatais; ao contrário, ela não fundamenta
direitos imediatos ao fomento positivo. (Grifo nosso).
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No plano jurisprudencial, observamos aresto do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro168.
168- EMENTA - Sociedade de fato entre concubinos: para que se lhe reconheça a
existência, continua a ser necessária a prova da conjugação de esforços economicamente
relevantes, no sentido da formação de patrimônio comum. O art. 226, § 3º, da
Constituição Federal de 1988 não eliminou a diferença entre o casamento e a união
estável, não formalizada, entre homem e mulher, nem submeteu esta última, para
todos os efeitos, à disciplina do direito de família. (Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro. Relator Desembargador J. C. Barbosa Moreira. 5ª Câmara Cível.
Unanimidade. Julgamento dia 06.08.1991. Apelação n. 1.123/91.1). Da fundamentação
do Voto do Relator, especificamente sobre “proteção do Estado”, consta o seguinte:
Depois de estatuir, no caput do art. 226, que “a família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado”, reza a Carta da República no § 3º do mesmo dispositivo:
“Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
Significa tal regra que as medidas porventura adotadas pelo Estado em benefício da
família hão de aproveitar também às uniões não formalizadas, mas estáveis, entre
homem e mulher, as quais se consideram, para esse fim, como “entidades
familiares”. Por exemplo: se, em lei referente à locação de imóveis, se excluir a
possibilidade da denúncia vazia com referência aos alugados para moradia da família,
tem-se de entender que esse tratamento especial se aplica a qualquer imóvel alugado
onde residam homem e mulher estavelmente unidos, ainda que não casados; quando o
art. 4º, caput, da Lei n. 1.060, de 5.2.1950, assegura o benefício da assistência
judiciária a quem não possa pagar as custas de processo e os honorários advocatícios
sem prejuízo próprio “ou de sua família”, esta última cláusula abrange as uniões
estáveis entre homem e mulher, conquanto não oficializadas. Na própria Constituição
Federal, é assim que se devem interpretar disposições como as dos arts. 183, caput, e
191, caput, onde se contemplam hipóteses especiais de usucapião com emprego da
palavra “família”.
O destinatário da proteção consagrada no art. 226, § 3º, não é cada um dos
partícipes da união, em face do outro, mas a entidade familiar, vista como conjunto. De
resto, acrescenta o § 4º que também se considera entidade familiar “a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Aí, do mesmo modo, o fim da
norma não consiste em proteger isoladamente o pai, ou a mãe, ou o(s) descendente(s).
Protege-se, isso sim, o grupo constituído por algum dos pais e pelo(s) descendente(s).
Onde quer que se encontre a regra jurídica editada para conferir benefício, vantagem,
preferência, à “família”, todo conjunto ou grupo com as características do § 3º ou do §
4º do art. 226 fará jus ao benefício, à vantagem, à preferência. Nisso se cogita o
alcance das regras constitucionais.
A norma do § 3º de maneira alguma atribui ao homem ou à mulher, em união
estável, situação jurídica totalmente equiparada à de homem casado ou à de mulher
casada. A admitir-se tal equiparação, teria desaparecido por completo a diferença
entre a “união estável” não formalizada e o vínculo matrimonial. Isso, porém, é
insustentável à luz do próprio texto: se as duas figuras estivessem igualadas, não
faria sentido estabelecer que a lei deve facilitar a conversão da “união estável” em
casamento. Não é possível converter uma coisa em outra, a menos que sejam
desiguais: se já são iguais, é desnecessária – e inconcebível – a conversão.
Destacamos em negrito.
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Antes da Carta Constituição de 1988, já demonstrando que o
legislador deve proporcionar proteção aos então denominados concubinatos
puros, algumas leis passaram a tratar da matéria pontualmente, permitindo,
por exemplo: a) uso do nome (Lei n. 6.015/1973, art. 57, §§ 2º a 7º); b)
direito de filho ajuizar ação de investigação de paternidade (alteração da
Lei n. 883/1949 pelo art. 51 da Lei n. 6.515/1977); c) direito a benefício
previdenciário (Lei n. 4.297/1963 e outras); d) ser a mulher beneficiária de
seguro por acidente de trabalho, desde que tenha sido declarada
beneficiária na carteira de trabalho, além de outras exigências (Dec-lei n.
7.036/1944); e) ser pensionista de servidor público civil, militar ou
autárquico, solteiro, separado ou viúvo que não tenha filhos capazes de
receber o benefício e desde que haja subsistido impedimento legal para o
casamento (se tal servidor tiver filhos, somente poderá destinar à
companheira, que vive sob sua dependência econômica há 5 anos, metade
da pensão (Lei n. 4.069/1962), em determinadas circunstâncias (Leis n.
3.765/1960 e 5.774/1971). Esses são alguns dos textos extraídos do extenso
rol compilado por Maria Helena Diniz169.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, embora seu art.
226, § 3º, não oriente para a edição de normas substantivas, os direitos
entre companheiros foram reiterados por leis ordinárias e o rol ampliado,
podendo ser ressaltados, por exemplo:
- direito de continuar a locação de imóvel170 mesmo após dissolvido
o relacionamento (Lei n. 8.245/1991, art. 11, inciso I, situação de morte, e
art. 12, dissolução em vida);
- direito a alimentos (Lei n. 8.971/1994, art. 1º e parágrafo único; Lei
n. 9.278/1996, art. 7º; Código Civil de 2002, arts. 1.694 e 1.708), sendo
certo que, a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988,
169- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 379- 401.
170- DINIZ, Maria Helena. Lei de locação de imóveis urbanos comentada. São Paulo:
Saraiva, 10ª edição, 2009, p. 77-82.
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antes mesmo de editadas essas mencionadas leis, vinha sendo estabelecida
obrigação alimentar entre os integrantes de união estável, como decorrência
do rompimento do relacionamento, tal como para ex-cônjuges171;
- direito de participar da sucessão (Código Civil de 2002, art. 1.790),
bem como direito real de habitação do imóvel destinado à residência da
família, e onde morava com o companheiro pré-morto (Lei n. 9.278/1996,
art. 7º, parágrafo único, c/c art. 5º), embora haja divergência doutrinária a
respeito do direito real de habitação172;
- direito à administração do patrimônio comum (Lei n. 9.278/1996,
art. 5º, § 2º).

2.2) Desigualdade de efeitos jurídicos
Para bem analisarmos essa situação, é oportuno desenvolver um
paralelo entre casamento e união estável, comparação entre direitos
reconhecidos a cônjuges, porém não a conviventes.
Encontramos nos estudos de Edgard de Moura Bittencourt173 ampla
abordagem, inclusive tratando da evolução jurisprudencial, quanto ao
gradativo reconhecimento de efeitos ao “concubinato”.
O direito canônico, desde seus primórdios, concebeu a realidade
social do concubinato, tanto que passou a regulá-lo e conceder-lhe efeitos
de modo realista. Certamente assim o fez buscando assegurar a monogamia
e a estabilidade do relacionamento do casal.
Eduardo A. Zannoni174 buscou compreender a reprovação que surgiu
ao concubinato no direito canônico. Também analisou as razões do que

171- GLANZ, Semy, União estável, cit., p. 14- 27.
172- Esse tema será analisado ao final do item 2.2.a, ao tratarmos da desigualdade de
efeitos quanto a direitos sucessórios.
173- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit. – não nos reportamos a
páginas específicas, pois consideramos a amplitude dessa clássica obra sobre o tema.
174- ZANNONI, Eduardo A., El concubinato, cit., p. 10-3.
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denomina el silencio legislativo – inexistência ou reduzidíssimo número de
previsões sobre “concubinato” no direito argentino.
A Constituição da República de 1988, por razões históricas e escopo
de elevar a cidadania, teve o condão de conferir amparo jurídico para
diversos institutos jurídicos175. No art. 226, § 3º, passou a ser previsto como
entidade familiar o relacionamento entre homem e mulher não constituído
pelo casamento, objetivando suprimir o estigma de impureza desses
relacionamentos afetivos, bem como estabelecer garantia à proteção do
estado, porém, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Estamos a considerar o “concubinato puro” (expressão sinônima a
união estável), entidade familiar com vasta aparência de casamento e
intuito de constituir família, digno de todo respeito.
Paralelamente, registramos a existência de normas jurídicas que
continuam a reprovar o “concubinato impuro” (art. 1.727 do Código
Civil)176, como as previstas nos seguintes dispositivos do Código Civil: a)
art. 550; b) art. 1.642, inciso V; c) art. 1.801, inciso III; d) art. 1.521, inciso
V; e) art. 1.694.
No que diz respeito ao “concubinato puro” ou união estável, diante
da nova ordem constitucional, passaram a ser editadas leis ordinárias.
Nesta etapa do nosso trabalho, passaremos a analisar a situação atual
do casamento e da união estável.
Há entendimento que, a partir da Constituinte de 1988, além do
imperativo para a lei facilitar a conversão da união estável em casamento, o
legislador infraconstitucional teria sido incentivado a editar regras para o
relacionamento união estável. Com todo respeito a essa linha de
pensamento, assim não pensamos e consideramos necessária reflexão mais
aprofundada a respeito.
175- Por exemplo, passou a haver ampla proteção contra os danos morais (art. 5º,
incisos V e X).
176- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 398-402.
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Predomina o entendimento que, desde a Constituição Federal de
1988 até o advento do Código Civil de 2002, foram editadas leis que
conferiram aos conviventes em união estável mais direitos e deveres que
aos casados.
Observamos situações com tratamento equivalente entre casamento
e união estável: a) Constituição da República, art. 201, inciso V; b) art.
1.595 do Código Civil – estabelece parentesco com os afins, seja para
cônjuge, seja para companheiro, sendo que seu § 2º merece ainda mais
atenção – após a dissolução, seja do casamento seja da união estável,
perdura impedimento, em relação à linha reta, tanto para casamento (art.
1.521, I) quanto para união estável (art. 1.723, § 1º); c) por força da recente
Lei n. 12.195, de 14.01.2010, o Código de Processo Civil, art. 990, incisos
I e II,177 o companheiro sobrevivente, em situação equivalente à do
cônjuge, tem o direito de ser nomeado inventariante, com preferência em
relação a herdeiros, “desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo
da morte deste”; d) direito à separação de corpos como tutela jurisdicional
preparatória é prevista, no art. 1.562 do Código Civil, tanto para cônjuges,
quanto para companheiros178; e) a Lei n. 11.340/08 (Lei Maria da Penha)
contém diversas medidas de proteção à mulher, independentemente de esta
ser casada ou viver em união estável; f) Código Penal, inclusive admitida
analogia in bonam partem; g) outros direitos, “para efeito de proteção do
Estado” à entidade familiar, em atenção à primeira parte do art. 226, § 3º,
da Constituição Federal, como o de continuar a locação de imóvel

177- Código de Processo Civil, Art. 990. O juiz nomeará inventariante: I – o cônjuge
ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da
morte deste; II – o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não
houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou estes não puderem ser nomeados.
Grifos nossos.
178- É certo que, as normas do Código de Processo Civil a serem combinadas, estão,
respectivamente, para cônjuges, no art. 888, VI, e, para companheiros, no art. 798.
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residencial, nos moldes da Lei n. 8.245/1991, arts. 11 e 12, como visto em
parágrafos anteriores.
Edgard de Moura Bittencourt179 leciona sobre aspectos de
interpretação legislativa de valorização da existência de “concubinato”
antecedendo casamento por motivo de urgência e risco de vida – casamento
nuncupativo (no Código Civil de 1916, arts. 199 e 200, atualmente, no
Código Civil de 2002, arts. 1.540 e 1.541). Na apreciação do rigor das
formalidades legais, “poder-se-á levar em conta a existência, entre os
contraentes, da união concubinária”, conforme já decidiu o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ao confirmar sentença que havia
“homologado casamento nuncupativo de dois concubinos”, em que pesem
algumas falhas do ato matrimonial, por reconhecer que “a vida em comum
dos contraentes, durante vários anos, autorizava a interpretação dos atos
substanciais, de modo a ser mantido o casamento”. Ressalta que, “a
operância” dos efeitos jurídicos do concubinato depende, em grande parte,
do modo como cessa a união. Observou desse Acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Proc. n. 120.697, de 1962), reforçar a
possibilidade de mitigação dos rigores legais, que: “os contraentes viviam
maritalmente durante longos anos”.
Maria Helena Diniz180, ao discorrer sobre casamento nuncupativo ou
in extremis vitae momentis, ou in Artículo mortis, observa que uma das
motivações do casamento nessas condições pode ser a obtenção dos efeitos
civis do matrimônio por pessoas que já viviam em união estável.

179- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., 1º vol., p. 273-5. Esses
estudos, embora da década de 1960, consideramos ainda pertinentes, inclusive porque o
“concubinato” a que se reporta o autor equivale à nossa atual união estável. Aliás, ao
definir concubinato, Edgard de Moura Bittencourt valeu-se da terminologia união
estável (p. 105 desse livro), conforme observamos no item 1.4.b desta dissertação.
Ressaltamos ainda, que colacionamos estes registros anteriores à Constituição Federal
de 1988 alertas à mudança de paradigma, especialmente quanto aos filhos.
180- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 5, p. 109-12.
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No direito comparado, é interessante o modo como, na Argentina,
evoluiu a disciplina do casamento in extremis, a respeito do que já tratamos
no tópico dedicado à analise do direito constitucional. Vale reiterar que
houve construção jurisprudencial sobre o art. 3.573 do Código Civil
argentino – dispositivo legal este que afasta direitos sucessórios para
matrimônio in extremis quando viesse à morte, por tal enfermidade, nos
trinta dias seguintes. Atenuando o rigor do texto legal, os Tribunais
portenhos passaram a reconhecer direitos para pessoas que, evidentemente,
não estariam visando apenas captar herança, porque já mantinham vida em
comum, “con posesión de estado matrimonial” ao longo de muitos anos.
No ano de 1968, a Lei n. 17.711 veio a positivar esse entendimento
jurisprudencial, alterando o mencionado art. 3.573 do Código Civil
argentino e acrescentando ressalva, no sentido de não se afastarem os
direitos sucessórios, se “el matrimonio se hubiere celebrado para
regularizar uma situación de hecho”, ou seja, “concubinato”.
Essas situações dizem respeito à observância do mandamento da
Constituição da República, primeira parte do § 1º do art. 226, acerca de
tratamento protetor pelo Estado.
Todavia, predomina o entendimento, em sede doutrinária e
jurisprudencial, que atualmente, comparando-se casais unidos pelo
matrimônio em relação aos que optaram pela união estável, ocorre
desigualdade de efeitos jurídicos, estando os companheiros em situação de
inferioridade de direitos se comparados a casais unidos pelo matrimônio.
Com este item objetivamos demonstrar essas muitas situações de
inferioridade de direitos previstos para os optantes pelo relacionamento
informal da união estável, em comparação com àqueles que se uniram em
matrimônio. Trataremos de situações práticas que poderão ser consideradas
por muitas pessoas que vivem em união estável, acreditando ter direitos
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iguais aos casados, e, ao constatar a realidade, ter maiores subsídios para
eventualmente optar pela conversão do “concubinato puro” em matrimônio.
Miguel Reale181 leciona sobre a desigualdade de direitos previstos
para aqueles que vivem em união estável em comparação com os casados.
Gustavo

Tepedino182

pondera

que

embora

seja

adequada

interpretação tendente a privilegiar uma outra espécie de “entidade
familiar” em detrimento da outra, também é adequado afirmar que, “em
matéria de direito de família, faz-se necessário extremar as normas que se
destinam a regular os efeitos do casamento, como ato jurídico solene, das
normas que visam a disciplinar o casamento como relação familiar.
Àquelas, à evidência, não podem ser aplicadas às uniões estáveis, já que
dependem essencialmente do ato solene, pressuposto fático para a sua
incidência.” Dentre esta espécie de normas menciona, a título de exemplo:
a disciplina do regime de bens e o direitos sucessórios decorrentes da
qualidade jurídica de pessoa casada, bem como a exigência de outorga do
cônjuge para a constituição de fiança. Estas regras, “por encontrarem
justificativa no casamento como ato jurídico, não admitem interpretação
extensiva para entidades desprovidas daquele ato solene de constituição.
Tais normas incidem exclusivamente sobre as relações constituídas pelo
casamento, título indispensável à sua aplicação em razão da segurança
jurídica. A publicidade inerente à qualidade de pessoa casada vincula-se à
ratio de tais normas, sendo dado a qualquer interessado constatar, junto
aos registros públicos, o regime jurídico do cônjuge com quem se pretende
negociar ou cuja consistência patrimonial se quer conhecer. Nada impede
que o legislador, por política legislativa, crie disciplina semelhante para
as

demais

entidades

familiares,

como

vêm

fazendo,

de

resto,

181- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 270 – “O Código Civil não
estende aos companheiros os direitos e deveres conferidos aos cônjuges”.
182- TEPEDINO, Gustavo. Temas, cit., p. 356.
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paulatinamente. A extensão interpretativa não poderá ocorrer, contudo,
por parte do magistrado”. Grifos nossos.
Registradas essas ponderamos, cabe-nos desenvolver um paralelo
entre união estável e casamento.
Vejamos, de modo mais detalhado, algumas dessas situações de
desigualdade de efeitos jurídicos, para casais unidos pelo matrimônio, em
comparação com aqueles que optaram por constituir união estável.
A saber:

2.2.a) Direitos sucessórios
Miguel Reale183 ensina que: “cumpre salientar que as maiores
diferenças entre cônjuges e companheiros são as relativas ao Direito das
Sucessões”.
Registro pretoriano184 confirma a não-equiparação de direitos.
Acerca dos aspectos polêmicos da sucessão de cônjuge e de
companheiro, socorremo-nos dos ensinamentos de Maria Helena Marques
Braceiro Danelluzzi185.
Justifica-se haver direito sucessório entre companheiros porque,
como vimos, a entidade familiar formada pela união estável é uma espécie
183- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 270-2.
184- Vale observar o aresto seguinte, apesar de ele ser referente a período anterior à
vigência do Código Civil de 2002, porque destaca a diferença de tratamento legislado
entre união estável e casamento. Senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIGÊNCIA DA LEI 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 1.787 DO NOVO CÓDIGO CIVIL E 1.577, DO ANTIGO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. VERBA HONORÁRIA. Em caso de não ter havido a conversão em
casamento, na forma preconizada no § 3º do art. 226 da Constituição Federal,
regula-se a união estável no que se refere ao patrimônio comum pelo disposto no
inciso III do § 2º da Lei n. 8.971/94, pois vige a legislação do tempo da abertura da
sucessão. A diminuição dos honorários advocatícios, não se mostra cabível em sede de
embargos declaratórios. Embargos desacolhidos. (Tribunal de Justiça do Est. do Rio
Grande do Sul, Embargos de Declaração n. 70009476383, Relator Desembargador
Antonio Carlos Stangler Pereira, 8ª Câmara Cível, julg. dia 26 de agosto de 2004. In,
www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011) – negrito nosso.
185- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. Aspectos polêmicos na sucessão
do cônjuge sobrevivente. São Paulo: Letras Jurídicas, 2004, p. 163-78.
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de família no sentido amplo, e o direito das sucessões tem como um dos
fundamentos preservar o patrimônio familiar.
Direito das sucessões transcende o interesse individual.
O fundamento jurídico-filosófico, “a justificação do Direito das
Sucessões perante o forum da filosofia, encontra-se na essência nuclear do
conceito básico, econômico e jurídico dos bens, e não simplesmente na
propriedade, que morre com o indivíduo”186. Consoante Gustav
Radbruch187, o direito sucessório assenta-se na idéia de uma hipotética
harmonia preestabelecida entre o interesse individual e o interesse social.
Na transmissão hereditária conjugam-se dois princípios: o da
autonomia da vontade, liberdade de dispor dos bens, e o da supremacia da
ordem pública, que impõe restrições àquela liberdade. Protegem-se os dois
corolários do direito das sucessões: propriedade (interesse individual do
autor da herança) e família (aspecto social).
Tendo em vista o interesse social geral, acolhe o Código Civil o
princípio da liberdade de testar limitada aos interesses do de cujus e
principalmente aos de sua família, com realce para as pessoas consideradas
herdeiras necessárias (descendente, ascendente ou cônjuge). Destaca-se
dupla função: proteger a família contra as liberalidades excessivas feitas a
pessoas alheias a esse grupo e proteger os filhos, uns em relação aos outros,
limitando as desigualdades que os pais porventura queiram estabelecer
entre eles.
Para óbitos havidos antes de entrar em vigor o Código Civil de 2002,
por força do droit de saisine, direitos sucessórios serão os previstos na lei

186- BEROLZHEIMER, Frits, System der Rechts – und Wirtschaftsplilosophie, vol. 4º,
§§ 33, p. 215-6, apud MAXIMILIANO, Carlos, Direito das sucessões, Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1952, 3ª edição, vol. I, p. 24-5.
187- RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Traduzido por Cabral de Moncaba,
Coimbra: Armélio Amado Ed., 1961, vol. 2, p. 74, apud DINIZ, Maria Helena, Curso,
cit., vol. 6, p. 6.
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vigente no momento do óbito do autor da herança (Código Civil de 1916,
art. 1.572, e Código Civil de 2002, arts. 1.784, 2.041 e 2.042).
Apenas era possível haver sucessão testamentária e com restrições.
O Código Civil de 1916, o art. 1.719, inciso III, vedava outorga
testamentária por homem casado a sua concubina.
Clóvis Bevilaqua188, acerca desse dispositivo legal, esclarece ser
baseado no preceito de Teofrasto, citado por Pompônio (D. 1. 3, fr. 3): jura
constitui opportet, in his quae ut plurimum accidunt. A previsão legal é
apenas com relação ao marido (testador), porque ordinariamente era quem
poderia se aventurar em adultério. Ademais, não se fez alusão à esposa,
para evitarem-se investigações escandalosas. Considere-se além disso, que
seria situação de concubinato notório, exigindo-se “a contumácia na
violação da fé conjugal”, que revelaria a desorganização da família e,
destarte, ofereceria maior perigo aos “legítimos interesses desta, que à
ordem jurídica cumpre acautelar”.
A jurisprudência cuidou de mitigar o rigor desse dispositivo legal.
Com relação a filho com a concubina, junto ao Supremo Tribunal Federal,
foi editada Súmula 447 do Supremo Tribunal Federal: “É válida disposição
testamentária em favor de filho adulterino do testador e de sua concubina”.
No sentido de permitir deixas testamentárias em favor da concubina ou
companheira de testador separado de fato da esposa, há reiterados julgados,
inclusive é o esse o entendimento que veio a prevalecer no Superior
Tribunal de Justiça189.
188- BEVILAQUA, Clóvis, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado,
atualizado por Achilles Bevilaqua e Isaias Bevilaqua, Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves, 1955, 9ª edição, vol. VI – direito de família, 1955, p. 143.
189- DIREITO CIVIL - SUCESSÃO - LEGADO - VALIDADE DE INSTITUIÇÃO
DE LEGADO A COMPANHEIRA. DISTINÇÃO ENTRE COMPANHEIRA E
CONCUBINA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.719 DO CÓDIGO CIVIL. Refletindo as
transformações vividas pela sociedade dos nossos dias, impõe-se construção
jurisprudencial a distinguir a companheira da simples concubina, ampliando,
inclusive com suporte na nova ordem constitucional, a proteção à primeira, afastando a
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Álvaro Villaça Azevedo190 tratou dos rigores do art. 1.719, III, do
Código Civil de 1916, ressaltando a necessidade de se fazer distinção entre
amante e “concubina” (nos dias atuais, companheira). Destinatária do rigor
normativo é a amante. Noutro plano está a companheira, mulher honesta e
respeitadora do princípio da monogamia, que preenche condições para
receber herança, com tratamento menos rigoroso.
O Código Civil de 2002 tem os arts. 1.801, inc. III, e 1.900, inc. V.
Esses

dispositivos

legais

prestigiam o mencionado entendimento

jurisprudencial de abrandar as restrições testamentárias de pessoa
formalmente casada, mas separada de fato. Nesse sentido lecionam Giselda
M. F. N. Hironaka191 e Eduardo Oliveira Leite192.
No que se refere à sucessão legítima, a Lei n. 6.858, de 24.11.1980
significou um primeiro passo – conferia direito a “certos valores da
herança”, como saldo de salários, FGTS, PIS/PASEP, restituição de
tributos e depósitos bancários de pequeno valor.

sua incapacidade para receber legado em disposição de última vontade, em exegese
restritiva do art. 1.719, III, do Código Civil. Impende dar a lei, especialmente em alguns
campos do direito, interpretação construtiva, teleológica e atualizada. (REsp 196/RS,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., v.u., 08.08.1989, DJ 18.09.1989).
Destaquei em negrito. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ART. 1.179, III, CCB.
TESTAMENTO. TESTADOR CASADO. CONCUBINA E COMPANHEIRA.
DISTINÇÃO. A concubina se distingue da companheira, pois esta última tem com o
homem união estável, em caráter duradouro, convivendo com o mesmo como se
casados fossem. A proibição inserta no artigo 1.719, III do Código Civil não se
estende à companheira de homem casado, mas separado de fato. Recurso especial
conhecido e provido. (Recurso Especial n. 192.976 - RJ, Relator Ministro Cesar Asfor
Rocha,
26.09.2000,
DJ:
20.11.2000).
Destaquei
em
negrito.
In,
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp, acesso dia 03.07.2010.
190- AZEVEDO, Álvaro Villaça (Estatuto, cit., p. 215-6, 301-3 e 304-6), com alusão a
julgados do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n. 196/RS e Recurso
Especial n. 73.234/RJ.
191- HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, Comentários ao Código Civil,
Coordenador: Antônio Junqueira Azevedo, São Paulo: Saraiva, vol. 20, 2003, p. 107 a
109 – admite estender-se a restrição para pessoa que vive em união estável e, antes de
dissolver essa entidade familiar, inicia relacionamento afetivo com terceira pessoa.
192- LEITE, Eduardo Oliveira, Comentários ao novo Código Civil, Rio de Janeiro:
Forense, 3ª edição, 2003, Vol. XXI – direito das sucessões, p. 111 a 116.
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Com a Lei n. 8.971, de 29.12.1994, passou a ser admitida sucessão
legítima entre companheiros, de modo equivalente ao que vigora para
cônjuge (à época, Código Civil de 1916, arts. 1.603, III, e 1.611), ou seja,
direito à totalidade da herança, na falta de descendentes e de ascendentes –
foi posto em situação de preferência em relação aos colaterais. Também era
previsto direito a usufruto vidual (previsto no art. 1.611 do Código Civil de
1916, atualmente extinto no direito pátrio).”193.
A Lei n. 9.278, de 10.05.1996, não se reportou aos direitos
estabelecidos pela mencionada Lei n. 8.971/94, sem revogá-los, e previu o
direito real de habilitação.
Por força dessas leis, houve “equiparação” dos direitos sucessórios
de companheiro aos dos cônjuges. Mais ainda, se realizada interpretação
literal, poderia vir a ser cogitada cumulação de direito a usufruto vidual e
direito real de habitação, pelo que, em situação melhor que os unidos pelos
laços do matrimônio – para cônjuge supérstite não poderia haver essa
cumulação. Se prevalecesse essa interpretação, teríamos situação
inadequada, diante da orientação constante do art. 226, § 3º, da
Constituição Federal – o constituinte não equiparou união estável a
casamento, muito menos indicou a criação de mais direitos aos
companheiros do que para aos casados.
Sílvio Rodrigues adverte que “nem os maiores defensores do
reconhecimento da união estável ousaram pretender que a situação jurídica

193- Regra semelhante à dessa brasileira Lei n. 8.971/94 encontramos no Código Civil
do México, art. 1.635 – La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse
reciprocamente, aplicandose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge,
siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común,
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en
las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredara.
Destacamos em negrito.
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dos companheiros fosse melhor do que a dos cônjuges, o que, além de não
ser razoável, nem conveniente, fere a Constituição”194.
Feita essa análise quanto a óbitos ocorridos enquanto vigente o
Código Civil de 1916, passemos a analisar o que estabelece o Código Civil
de 2002 para falecimentos havidos após sua entrada em vigor.
A respeito, dentre outros escólios de Maria Helena Diniz,
observamos sobre “o companheiro como sucessor regular”195.
Para muitos estudiosos, o Código Civil de 2002 não foi feliz acerca
do tema. Em vez de melhor posicionar os direitos sucessórios entre
companheiros, reduziu-os drasticamente. Destinou apenas o art. 1.790 para
assunto tão abrangente. As regras atuais podem ser injustas, mas a
jurisprudência vem entendendo que não padecem de inconstitucionalidade,
conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça196.

194- RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil. vol. 7 – direito das sucessões. São Paulo:
Saraiva, 26ª edição – revista e atualizada por Zeno Veloso, 2007, p. 117.
195- DINIZ, Maria Helena. O companheiro como sucessor regular. In, Grandes temas
da atualidade – união estável. Coordenador: Eduardo de Oliveira Leite. Rio de Janeiro:
Forense, vol. 8, 2009, p. 287-302.
196- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. EFEITOS
SUCESSÓRIOS. 1) Para partilha dos bens adquiridos na constância da união estável
(união entre o homem e a mulher como entidade familiar), por ser presumido, há
dispensa da prova do esforço comum, diz o acórdão embargado. 2) Os acórdãos
apontados como paradigmas, por outro lado, versam essencialmente sobre hipóteses de
casamento (modo tradicional, solene, formal e jurídico de constituir família),
conduzindo ao não conhecimento dos embargos, dado que as situações versadas são
diversas. 3) A união estável não produz, como pacífico entendimento, efeitos
sucessórios e nem equipara a companheira à esposa. Com o matrimônio conhecemse quais os legitimados à sucessão dos cônjuges. Na união estável há regras
próprias para a sucessão hereditária. 4) Sob diversos e relevantes ângulos, há
grandes e destacadas diferenças conceituais e jurídicas, de ordem teórica e de
ordem prática, entre o casamento e a união estável. 5) Embargos de divergência não
conhecidos. (Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 736.627 - PR, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, 2ª Seção do STJ, v.u., 25.06.2008, DJ: 01.07.2008). In,
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp, acesso dia 03.07.2010.
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Euclides de Oliveira desenvolveu estudo sobre a diferença de
tratamento entre cônjuge e companheiro, quando estajam na condição de
sucessores causa mortis197.
Existem diversas situações de desigualdade de tratamento entre
cônjuge sobrevivente e companheiro(a) sobrevivente. Nesse sentido,
Miguel Reale198 registra ponderações de alerta.
Analisamos algumas dessas situações199: a) cônjuge é herdeiro
necessário; b) sucessão legítima e desigualdade de quinhões; b.1)
concorrência de companheiro com descendentes, b.1.a) descendentes
comuns (tanto do autor da herança quanto do companheiro sobrevivente),
b.1.b) descendentes exclusivos do(a) de cujus, b.1.c) descendentes comuns
e exclusivos do(a) de cujus, b.2) concorrência com outros parentes
sucessíveis, b.3) concorrência com separada(o) de fato; c) direito à
totalidade da herança; d) sucessão testamentária; e) direito real de
habitação; f) extinção do direito a usufruto vidual; e g) variação da ordem
de vocação hereditária.
Em razão da importância, inclusive patrimonial, do tema para a
reflexão das pessoas que estão vivendo em união estável e podem obter a
conversão em casamento, tendo esses direitos aspectos práticos,
consideramos oportuna análise mais detalhada de cada um desses itens.
Senão vejamos:

197- OLIVEIRA, Euclides Benedito de, Direito de herança, São Paulo: Saraiva, 2005,
p. 81- 180.
198- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 72 – “Tão significativa é a
posição inferior da união estável em confronto com o casamento, que, em matéria
sucessória, a companheira e o companheiro não são equiparados aos cônjuges,
dispondo o art. 1.790 do CC que cada um deles participará da sucessão do outro quanto
aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições
seguintes: ...” (Destacamos em negrito).
199- Sobre o tema, discorremos em outra oportunidade – MADEIRA FILHO, Ibrahim
Fleury de Camargo. Desigualdade de direitos sucessórios entre companheiro e cônjuge,
in: JurisBarretos, n. 01, Coord. Paulo Eduardo Lépore, Barretos: Faculdade de Direito
de Barretos, 2010, p. 167-96.
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a) cônjuge é herdeiro necessário
Havendo herdeiros necessários (ou legitimários), estabelecem-se
restrições à liberdade de dispor dos bens por testamento, em respeito à
legítima.
A figura do herdeiro necessário decorreu de evolução histórica.
Carlos Maximiliano200 registra que não existia entre os povos primitivos.
Surgiu nos últimos tempos da História Helênica e degenerou logo em
licença. A Lei das Doze Tábuas outorgava relativa liberdade de testar.
Abusos surgiram e perpetuaram-se – por paixão ou vaidade, prejudicavam
a família em proveito de estranhos. Passou-se a garantir para a prole uma
“legítima” parte dos bens, legitima pars bonorum, com o direito de infirmar
o testamento inoficioso, querela inofficiosi testamenti, que se consolidou
para descendentes, ascendentes e irmãos. Restava o direito de deserdar, do
qual abusaram, e Justiniano (in, Novelas 18 e 115) o reduziu para casos
taxativos, bem como elevou a legítima: a um terço (em vez de um quarto)
do espólio, quando o defunto deixasse de um a três filhos, e à metade do
acervo, quando ficassem quatro ou mais.
Pinto Ferreira201 nos ensina que a figura do hereditário necessário
teve origem temporalmente incerta, com divergência de opiniões a respeito.
Fundamenta-se no vínculo “congnatício”; o color insaniae seria posterior,
no período pós-clássico.
No direito lusitano, Século XI, existia a sucessão necessária a favor
dos descendentes e a legítima não necessária em benefício dos ascendentes.
No entanto, havia também vestígios no direito romano, podendo o pai testar

200- MAXIMILIANO, Carlos, Direito das sucessões, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 3ª
edição, 1952, vol. I, p. 293-302.
201- FERREIRA, Pinto, Tratado das heranças e dos testamentos, São Paulo: Saraiva,
1983, p. 472-75.
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em favor de estranhos, se não deserdava de todo o filho (si la manda em
sanidad), resquício do color insaniae.
Chegamos ao ordenamento jurídico aplicado ao Brasil.
Eduardo Oliveira Leite202 esclarece que nos serviu de modelo o
direito francês, diferente de outros sistemas, os quais prestigiam a ampla
liberdade de testar (caso do direito inglês. O sistema francês sempre optou
pela restrição à liberdade limitada de testar, estimando que em presença de
parente próximo, impõe-se o dever social do testador transmitir seus bens,
ao menos parcialmente.
Reserva é o instrumento jurídico limitador da liberdade de testar,
garantindo a cota dos herdeiros legitimários. Decorre do sistema romanista
sucessório – direito à “legítima”, com fundamento no direito de família, e
não propriamente no direito sucessório. Fundamento da “reserva”, assim
como da “legítima”, é a noção de dever familiar, guardando semelhança
com a obrigação alimentar. Encontramos nossa sistemática a partir das
Ordenações e da Consolidação das Leis Civis, e o cônjuge estava
subordinado ao 4º grau na escala hereditária, após os colaterais. Mas com o
Decreto n. 1.839, de 31.12.1907 (denominado “Lei Feliciano Penna”), essa
ordem se inverteu.
Redução das disposições testamentárias é regra importante para a
legítima ser respeitada, caso se constate, após deduzidos os débitos, que a
fração reservada aos herdeiros legitimários não está sendo respeitada pelo
testamento.
Colação é instituto que determina a conferência de doações visando
igualar a legítima.
Passemos a refletir sobre a situação do companheiro como herdeiro,
tendo por base o direito pátrio.

202- LEITE, Eduardo Oliveira, Comentários, cit., p. 36- 46.
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Cônjuge supérstite (viúvo) foi elevado à condição de herdeiro
necessário ou legitimário. Todavia, o mesmo não ocorreu para
companheiro sobrevivente, que continua sem garantia da legítima, podendo
ser excluído da herança, por testamento.
A condição de herdeiro necessário ou legitimário, atribuída a
cônjuge, proporciona direito à “reserva” – não podem ser preteridos da
sucessão e têm resguardada a legítima; o de cujus apenas poderá dispor,
pela via testamentária, da metade dos bens203.
Estabelecem-se restrições à liberdade de dispor dos bens por
testamento, em respeito à legítima.
Conforme arts. 1.789, 1.845, 1.846 e 1.857, § 1º, têm o status de
herdeiro legitimário, descendente, ascendente ou cônjuge do autor da
herança, desde que não seja excluído da sucessão por deserdação ou
indignidade, nos moldes da lei.
A legítima a que se refere o art. 1.789 do Código Civil tem, no
mínimo, três características marcantes: a) sucessória – constitui uma parte
da sucessão ab intestat; b) imperativa – impõe-se, imperativamente, ao de
cujus; c) coletiva – a legítima é uma parte da herança coletivamente
consagrada ao conjunto dos herdeiros necessários. O argumento maior
continua sendo a proteção da família como um todo, além da proteção
individual de cada um dos seus membros, o princípio que a renúncia de um
herdeiro acresce à parte dos que aceitaram a herança. São esses os aspectos
gerais decorrentes do art. 1.789 do Código Civil de 2002.
O art. 1.845, que enumera os herdeiros necessários (ou legitimários)
e indica a ordem segundo a qual são chamados a recolher a legítima, reflete

203- De acordo com o Código Civil de 2002 (arts. 1.789, 1.845, 1.846 e 1.857, § 1º),
são herdeiros necessários ou legitimários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
do auctor successionis, desde que não seja excluído da sucessão, em razão de conduta
atentatória à pessoa deste, assim estabelecida pelo próprio testador, em termos de
deserdação, ou por ser decretada a indignidade.
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profunda modificação, por atribuir essa condição ao cônjuge viúvo. O art.
1.846 estabelece que a parte reservada aos herdeiros legitimários equivale à
metade do patrimônio hereditário.
O art. 1.850 reafirma a supremacia dos herdeiros legitimários sobre
os facultativos.
O art. 1.857, § 1º, receberá atenção mais adiante, ao tratarmos de
sucessão testamentária.
Portanto, o cônjuge, ao ganhar o status de herdeiro legitimário,
obteve importante direito, não ocorrendo o mesmo para os companheiros.
Ademais, o companheiro sobrevivente apenas participa da herança
como sucessor regular, na qualidade de herdeiro sui generis (não figura na
ordem de vocação hereditária) e somente quanto à “meação” do falecido,
relativamente aos bens adquiridos onerosamente na vigência do estado
convivencial. Mesmo assim, dentro dessas limitações constantes do caput
do art. 1.790 do Código Civil de 2002, em concorrência com descendentes
e ascendentes, bem como com colaterais, nos moldes estabelecidos pelos
incisos I a III do art. 1.790. Direito à totalidade da herança caso não haja
parente sucessível será analisado adiante, em item específico.
O patrimônio dos conviventes (Código Civil, arts. 1.536, 1.727 e
1.723, § 1º) rege-se pelo princípio da liberdade (Código Civil, arts. 1.725 e
1.658 a 1.666). Os bens não abrangidos pelo caput do art. 1.790 do Código
Civil, ou seja, adquiridos pelo de cujus a título gratuito (herança ou doação)
ou onerosamente, mas antes da união estável, serão inventariados e
partilhados apenas aos herdeiros integrantes da ordem de vocação
hereditária. E se não houver bens comuns, amealhados onerosamente
durante a convivência, o companheiro supérstite nada receberá.
De outra parte, pelo Código Civil de 2002, o cônjuge viúvo, além de
ter sido elevado à condição de herdeiro necessário (art. 1.845 e 1.850), em
muitas situações terá mais direitos, em comparação com alguém que tenha
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mantido união estável em vez de casar, conforme as condições
estabelecidas pelos arts.1.829, I a III, 1.830, 1.831, 1.832, 1.836, 1.837 e
1.838.
O disposto no § 1º do art. 1.723 do Código Civil de 2002, confirmou
o que já estava pacificado pela jurisprudência. Tornou-se disposição
expressa em lei que pessoa separada de fato (não separada judicialmente)
pode constituir união estável e, destarte, ter companheiro como sucessor
regular, conforme as condições estabelecidas pelo art. 1.790 desse mesmo
estatuto.
Imperioso ressaltar que direito sucessório não se confunde com
direito à meação.
Meação tem por fundamento direito próprio, de cônjuge ou
companheiro sobrevivente, a uma parte do patrimônio que ajudou a formar.
Para companheiro, direito a parte do patrimônio, existe independentemente
do óbito, tendo se desenvolvido a partir da idéia de coibir enriquecimento
sem causa e, nos dias atuais, existe presunção de cooperação para a
aquisição dos bens.
Em sede de direito comparado verificamos que o cônjuge tem a
condição de herdeiro necessário nos seguintes países: Alemanha, BGB, art.
2.303; Espanha, Código Civil, art. 807; e Itália, Código Civil, art. 536.
Observamos ainda que os arts. 1.789, 1.845, 1.846 e 1.857, § 1º, do Código
Civil de 2002, encontram correlação com os seguintes dispositivos legais
estrangeiros: Argentina, Código Civil, arts. 3.592 a 3.597 e 3.606; Portugal,
Código Civil, arts. 2.156 a 2.158 e 2.179; e França, Código Civil, arts. 895
e 913 a 919.

b) sucessão legítima e desigualdade de quinhões
Com relação a cônjuge, há as garantias de quinhões previstas pelo
art. 1.829, I, II e III, a 1.838. No entanto, companheiro sobrevivente não
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tem situação equivalente, tendo o Código Civil de 2002 destinado apenas o
o art. 1.790 para esse complexo tema.
Zeno Veloso204 buscou apurar as razões de ser editado esse
dispositivo legal (art. 1.790). Observa que no Projeto de Código Civil
aprovado com emendas pela Câmara dos Deputados, em 1984, não eram
previstos direitos sucessórios para quem vivia em “concubinato”
(terminologia da época para a atual união estável). Durante a tramitação no
Senado Federal, mas antes de editada a Constituição Federal de 1988, com
o escopo de suprir a deficiência, foi apresentada a Emenda 358 pelo
Senador Nelson Carneiro, tal como já constava do art. 668 do Projeto
Orlando Gomes. Veio a ser aprovado o texto do art. 1.790, sem a ressalva
de

os

direitos

sucessórios

restringirem-se

aos

bens

adquiridos

onerosamente, na constância da união estável205. Para observar-se o devido
processo legislativo (Constituição Federal, art. 65, parágrafo único), o
Projeto de Código Civil, em 1997, retornou à Câmara dos Deputados (Casa
iniciadora), ocasião em que, por sugestão do relator-geral, Deputado
Ricardo Fiuza, veio a ser acrescentado ao texto do caput a ressalva de os
direitos sucessórios restringirem-se aos bens adquiridos onerosamente, na
constância da união estável.
Por força do caput do art. 1.790 do Código Civil o companheiro
sobrevivente apenas participa da herança como sucessor regular, na
qualidade de herdeiro sui generis (não figura na ordem de vocação

204- VELOSO, Zeno, Direitos sucessórios dos companheiros, in: Anais do III
Congresso Brasileiro de Direito de Família, Belo Horizonte: IBDFAM, 2003, p. 27980.
205- Projeto de Código Civil, art. 1.802 - Na vigência da união estável, a companheira,
ou o companheiro participará da sucessão do outro, 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.
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hereditária)206 e somente quanto à “meação” do falecido, relativamente aos
bens adquiridos onerosamente na vigência do estado convivencial.
Se não houver bens comuns amealhados durante a convivência, o
companheiro sobrevivente nada receberá.
Para cônjuge não há essa limitação, e existe interpretação no sentido
de que, se preencher os requisitos para ser herdeiro (requisitos gerais do art.
1.830 e requisitos específicos dos arts. 1.829, 1.831, 1.832, 1.836, 1.837,
1.838 e 1.845 do Código Civil), considerar-se-á como monte mor a
totalidade dos bens do autor da herança (esse é o entendimento de Maria
Helena Diniz). Todavia, há respeitado entendimento que, se o regime for da
comunhão parcial e houver bens particulares, a concorrência do cônjuge se
restringiria aos bens particulares, porque, quanto aos bens comuns, já seria
meeiro (nesse sentido Euclides de Oliveira, dentre outros).
Observemos cada uma das situações de concorrência hereditária
do companheiro.

b.1) concorrência de companheiro com descendentes:
b.1.a) descendentes comuns (tanto do autor da herança quanto do
companheiro sobrevivente)
Companheiro sobrevivente (Código Civil, art. 1.790, inciso I), se
concorrer com filhos ou outros descendentes207 comuns fará jus a uma
quota equivalente àquela que, legalmente, couber a eles. Não terá direito à
garantia de 1/4 (um quarto) prevista para cônjuge (art. 1.832 do Código
Civil).
Para cônjuge, observa-se o disposto nos arts. 1.829, inciso I, 1.832,
do Código Civil. Definido qual será o monte mor a considerar, por força do
206- DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 14ª edição, 2009,
p. 1.265-6.
207- Enunciado n. 266 do Conselho de Justiça Federal, aprovado durante a III Jornada
de Direito Civil.
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art. 1.832 do Código Civil, o cônjuge desfruta da garantia de 1/4 (um
quarto) – se houver quatro filhos ou mais, já ficará em situação
privilegiada. Essa regra encontra correspondência no direito comparado –
art. 2.139, inciso I, do Código Civil de Portugal.
Miguel Reale208 observa que, por força do art. 1.832, “se o cônjuge
concorrer com descendentes, caber-lhe-á quinhão igual ao dos que
sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte
da herança, se for ascendente dos herdeiros com os quais concorrer”.

b.1.b) descendentes exclusivos do(a) “de cujus”
O inciso II do art. 1.790 do Código Civil prevê que, se o
companheiro sobrevivente concorrer com descendentes exclusivos do autor
da herança, apenas terá direito à metade do que couber a cada um deles,
conforme cálculo baseado nas proporções.
Para melhor explicar esse cálculo de proporções, consideremos a
seguinte situação como exemplo: herança de valor total corresponde a R$
420.000,00 e três filhos exclusivos do de cujus; o quinhão de cada filho
deverá ser multiplicado por dois, a fim de ser metade do quinhão da
companheira sobrevivente (no caso em tela cada um dos filhos terá o
quinhão multiplicado por dois, o que resulta na quantidade de dois; sendo o
quinhão de cada um dos dois filhos correspondente a dois, teremos três
quinhões de valor dois (sub-total de seis) e um quinhão (o da companheira
sobrevivente) de valor um, pelo que, o total de sete; obtido este número,
dividimos a herança (R$ 420.000,00) por sete, chegando a valor de R$
60.000,00; como cada filho receberá duas dessas partes, caberá a cada filho
o quinhão de R$ 120.000,00 (3 x R$ 120.000,00 = R$ 360.000,00) e à
companheira sobrevivente caberá apenas o quinhão de R$ 60.000,00
(metade dos R$ 120.000,00 que coube a cada filho exclusivo do de cujus).
208- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 270-72.
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Ademais, assim será considerado depois de separada a meação do
companheiro sobrevivente, ou seja, apenas em relação à metade do que os
companheiros adquiriram juntos, onerosamente, durante a união estável,
porque outros bens do de cujus caberão apenas aos filhos, sem nenhuma
parte à companheira.
Com relação a cônjuge não há essa redução. Nos moldes do art.
1.832, primeira parte, do Código Civil, “receberá quinhão igual ao dos que
sucederem por cabeça”. Apenas não terá direito à quota hereditária mínima
de um quarto, que a segunda parte do art. 1.832 do CC estabelece apenas
“se for ascendente dos herdeiros com que concorrer”.

b.1.c) descendentes comuns e exclusivos do(a) “de cujus”
É outra situação não disciplinada expressamente pelo Código Civil
de 2002.
Diversas soluções têm sido propostas, como observa Giselda M. F.
N. Hironaka209.
Entendemos, consoante Maria Helena Diniz210, que diante dessa
lacuna normativa é adequado aplicar os arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro”211 e o princípio da igualdade jurídica de
todos os filhos (Constituição Federal, art. 227, § 6º, e Código Civil, arts.
1.596 e 1.629). Por bom senso e prudência objetiva, só importará na
sucessão o vínculo de filiação com o de cujus, e não o existente com o
companheiro sobrevivente. Serão todos considerados como filhos
exclusivos do falecido para fins de direitos sucessórios, tendo o
companheiro sobrevivente direito à metade do que couber a cada um dos

209- HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes, Comentários, cit., p. 58 a 64.
210- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 6, p. 148-9.
211- A LICC – Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n. 4.657/1942) teve a
ementa alterada pela Lei n. 12.376/2010.
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descendentes do auctor successionis (inciso II do art. 1.790 do Código
Civil).
Todavia, há quem entenda que seria mais adequada a divisão
igualitária prevista pelo inciso I do art. 1.790, como Maria Helena Marques
Braceiro Daneluzzi212, Mário Luiz Delgado213, Sílvio de Salvo Venosa214,
bem como Euclides de Oliveira215, que se reportando a Zeno Veloso,
também considera, melhor é aplicar apenas o critério do inciso I do art.
1.790 do Código Civil, dada a falta de critério estabelecido pelo legislador.
Com relação a cônjuge, vimos no item retro que o art. 1.832 do
Código Civil não tratou expressamente da hipótese – concorrência com
descendentes exclusivos do de cujus. Mais uma vez busca-se fundamento

212- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. Aspectos polêmicos, cit., p. 166-7:
sustenta a aplicação do inciso I do art. 1.790 do Código Civil, nessa hipótese de
concorrência de filhos comuns e exclusivos do de cujus, por se coadunar com “a mens
legis, vez que a concorrência sem filhos comuns é que tiraria a quota matemática do
companheiro. Ao contrário, a existência de filhos dá a noção de filhos de uma mesma
família, em que prepondera o princípio da igualdade entre filhos”.
213- DELGADO, Mário Luiz. Controvérsias na sucessão do cônjuge e do convivente.
Uma proposta de harmonização do sistema. In: Questões controvertidas no direito de
família e das sucessões. Coordenadores: Mário Luiz Delgado e Jones Figueiredo Alves,
São Paulo: Método, vol. 3, 2006, p. 441: “se houver descendentes comuns e
descendentes unilaterais do de cujus, deve-se dividir igualmente os quinhões
hereditários, incluindo o companheiro ou companheira, desaparecendo, pois, o direito
dos descendentes unilaterais de receberem o dobro do que caberia ao companheiro
sobrevivo. Essa é a conclusão que se deflui da combinação dos incisos I e II do art.
1.790. As razões que embasam a nossa posição são as mesmas utilizadas quando
sustentamos o tratamento igualitário entre filhos e cônjuge, na hipótese de filiação
híbrida. Da mesma forma que só foi assegurada ao cônjuge sobrevivente a reserva da
quarta parte da herança quando todos os descendentes com os quais concorresse fossem
comuns, o privilégio assegurado aos descendentes do companheiro falecido de
receberem o dobro do quinhão que couber ao companheiro sobrevivente só é assegurado
quando inexistirem descendentes comuns, sob pena de se infringir o princípio
constitucional da igualdade”. (Itálico nosso).
214- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. São Paulo: Atlas, 3ª edição, 2003, vol.
VII, p. 121: “se houver filhos comuns com o de cujus e filhos somente deste
concorrendo à herança, a solução é dividi-la igualitariamente, incluindo o companheiro
ou companheira. Essa conclusão deflui da junção dos dois incisos, pois não há que se
admitir outra solução, uma vez que os filhos, não importando a origem, possuem todos
os mesmos direitos hereditários.” (Itálico nosso).
215- OLIVEIRA, Euclides de. Direito de herança, cit., p. 171.
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nos arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”216 e
princípio da igualdade jurídica de todos os filhos (Constituição Federal, art.
227, § 6º, e Código Civil, arts. 1.596 e 1.629). Chega-se à conclusão de que
receberá quinhão igual ao dos filhos exclusivos, sem direito à quota
hereditária mínima de um quarto.

b.2) concorrência com outros parentes sucessíveis
O inciso III do art. 1.790 estabelece concorrência do companheiro
sobrevivente com ascendentes ou colaterais até o 4º grau. Prevê que a estes
caberá 2/3 e ao companheiro sobrevivente caberá apenas um terço. Essa
inovação do Código Civil de 2002 vem recebendo severas críticas
doutrinárias.
Miguel Reale217 pondera que, concorrendo com ascendente em
primeiro grau, conforme estabelece o art. 1.837, “ao cônjuge tocará um
terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente,
ou se maior for aquele grau”.
Giselda M. F. Novaes Hironaka218, com alusão aos estudos de Zeno
Veloso, observa que andou mal o legislador ao recriar o privilégio dos
colaterais que, muitas vezes não guardam nenhum laço de afetividade com
o de cujus. Aliás, mesmo quanto aos bens adquiridos onerosamente na
constância da união estável, pode haver situação de um colateral de 4º, por
exemplo um sobrinho-neto, sem nenhum contato com o autor da herança,
receber quinhão de dois terços, mas para a convivente, que construiu o
patrimônio junto com o falecido e dele cuidou até a morte, caberá apenas
um terço.

216- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
217- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 270-2.
218- HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes, Comentários, cit., p. 56-8.
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Embora injusta, essa norma não é inconstitucional219.
É outra hipótese de tratamento muito inferiorizado do companheiro
em relação ao cônjuge, porque este nunca terá situação de concorrência
com colaterais (art. 1.838).
A situação pode ser resolvida por meio de testamento que beneficie o
companheiro sobrevivente, afastando os colaterais da herança, já que não
são herdeiros necessários (art. 1.850).
Para cônjuge, observam-se os arts. 1.829, inciso II, 1.836 e 1.837 do
Código Civil. Haverá concorrência apenas com ascendentes, mas se forem
ascendentes em primeiro grau (pai ou mãe), ao cônjuge tocará um terço da
herança, elevando-se essa quota hereditária para metade se houver um só
ascendente ou se o grau de parentesco superar o primeiro grau.
Nunca haverá concorrência de cônjuges com colaterais (art. 1.839 do
Código Civil). Assim o é desde a Lei Feliciano Penna, de 1907, e o Código
Civil de 1916, arts. 1.603 e 1.611.

b.3) Concorrência com separada(o) de fato
As Ordenações Filipinas e a Consolidação das Leis Civis de Teixeira
de Freitas já faziam constar exigência de os cônjuges viverem juntos
habitando na mesma casa220.

219- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 6, p. 146.
220- Ordenações Filipinas, Livro IV, Título XCIV – Como o marido e a mulher
succedem hum a outro: Fallecendo o homem casado abintestado, e não tendo parente
até o décimo grão contado segundo o Direito Civil, que seus bens deva herdar, e
ficando sua mulher viva, a qual juntamente com elle estava e vivia em casa teuda e
manteuda, como mulher com seu marido, ella será sua universal herdeira. E pela
mesma maneira será o marido herdeiro da mulher, com que estava em casa manteuda,
como moraria com sua mulher se ella primeiro fallecer sem herdeiro até o dito décimo
grão. E nestes casos não terão que fazer em taes bens os nossos Almoxarifes.
Consolidação das Leis Civis, de Teixeira de Freitas, art. 973 – “Na ordem dos cônjuges,
a herança é deferida ao sobrevivente, sendo que, ao tempo da morte, vivessem juntos
habitando a mesma casa”. (Destacamos em negrito).
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O Código Civil de 1916, art. 1.611, apenas falava em dissolução da
sociedade conjugal. Mas, em vida, isso apenas ocorre depois de haver
trânsito em julgado de sentença de separação judicial, divórcio ou anulação
de casamento. Enquanto essa definição processual não ocorresse, haveria
direitos sucessórios. Ademais, direito sucessório não se sujeitava à análise
de culpa pela separação de fato. É certo que a jurisprudência vinha
atenuando algumas injustiças.
O art. 1.830 do Código Civil de 2002 recebeu elogios por estabelecer
limites ao direito sucessório entre separados de fato. Contudo, não ficou
incólume de críticas, porque suas disposições deixam margem a conflitos,
seja em relação ao extenso lapso temporal, seja por trazer à baila o tema
culpa. À parte esses questionamentos, neste momento importa-nos verificar
que para cônjuges separados de fato perduram direitos sucessórios quando
houver: a) separação de fato de até dois anos; b) separação de fato há mais
de dois anos, salvo prova de que “essa convivência se tornara impossível
sem culpa do sobrevivente”.
Para companheiro não existe situação equivalente. A dissolução de
união estável, dada a ausência de formalidade, pode decorrer de simples
rompimento, sem necessidade de intervenção judicial – apenas é facultada
a via judicial. Em conseqüência, a partir do momento da “separação de
fato” deixará de haver direitos sucessórios.
Portanto, nos moldes do art. 1.830 do Código Civil, cônjuge manteve
direitos sucessórios, embora: a) separação de fato de até dois anos; b)
separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, de que “essa
convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”.
Todavia, durante o interregno bienal, pode vir a constituir união
estável; considerando-se o art. 1.723, § 1º, do Código Civil, e que, desde o
advento da Lei n. 9.278/96 predomina o entendimento de não ser exigido
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prazo mínimo para considerar-se constituída união estável, especialmente
se houver filho.
Se esse novo casal vier a adquirir patrimônio, onerosamente, na
constância da união estável, havendo o óbito daquele que era separado de
fato, depois de apurada a meação do companheiro supérstite, restará
patrimônio susceptível de herança (art. 1.790 do Código Civil de 2002).
Em hipótese como essa, haveria concorrência tanto do cônjuge como
do companheiro e, se for o caso, de filhos. Como seria feita essa partilha?
A respeito dessa questão, há estudos de Maria Helena Diniz221 e de
Euclides de Oliveira222.
c) Direito à totalidade da herança
Vimos que o companheiro sobrevivente apenas tem o direito de
participar da sucessão quanto aos bens adquiridos onerosamente na
vigência da união estável, em concorrência com herdeiros, inclusive
colaterais, e os demais bens serão conferidos a outros sucessores.
Quanto aos bens que se enquadrem na previsão do caput do art.
1.790 do Código Civil, sem dúvida caberão em sua totalidade ao
companheiro sobrevivente, de acordo com o inciso IV desse art. 1.790.
Mas o Código Civil de 2002 também se mostra deficiente acerca da
hipotética situação de o autor da herança deixar bens não adquiridos
onerosamente na constância da união estável e não deixar outros sucessores
além do companheiro sobrevivente.
Do modo como está redigido o inciso IV do art. 1.790, existe
margem para questionamentos, se realizada interpretação baseada na regra
geral de os incisos terem que se restringir ao caput. Há quem considere,

221- DINIZ, Maria Helena, Código, cit., p. 1.294 e 1.295.
222- OLIVEIRA, Euclides Benedito de, Direito, cit., p. 126-34 e 180-3.
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como Zeno Veloso223, que nessa hipótese os bens não abrangidos pelo
caput do art. 1.790, por deficiência da lei, infeliz e injustamente, terão
como destinatário o Poder Público (art. 1.844).
Sem

embargo

dessa

respeitada

corrente

de

pensamento,

entendemos224 que caberá ao companheiro sobrevivente, que é apenas
sucessor irregular e não ao Poder Público. Adotamos esta linha
interpretativa por considerá-la em consonância com a orientação geral de
busca do justo, estabelecida pelo art. 5º da “Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro”225. Nesse sentido é ainda a lição constante da obra de
Caio Mario da Silva Pereira226.
Com relação a cônjuge, Miguel Reale227 lembra que “se o falecido
não deixar descendentes ou ascendentes, a herança caberá por inteiro ao
cônjuge sobrevivente”. No que se refere ao companheiro, sustenta que:
“cumpre realçar o disposto no Art. 1.844, segundo o qual, “não
sobrevivendo cônjuge ou companheiro” (sic), nem parente algum
sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao
Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas
circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Isto quer
dizer que, na união estável, o companheiro se enquadra no Inciso III do
Art. 1.829, no concernente à ordem de vocação hereditária”.
223- VELOSO, Zeno. Do direito sucessório dos companheiros, in: Direito de família e
o novo Código Civil, Coordenadores: Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira,
Belo Horizonte: Del Rey e IBDFAM,
2ª edição, 2002, p. 251-2.
224- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., vol. 6, p. 149-50.
225- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
226- PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil, Rio de Janeiro:
Forense, vol. V (atualizado por Tânia da Silva Pereira), 14ª edição, 2004, p. 550 –
“...não é justo que o Poder Público seja beneficiado com parte do patrimônio que era de
uso exclusivo dos companheiros no convívio familiar. A ratione legis do Código de
2002 conduz a se interpretar o inciso IV do art. 1.790, adotando-se a solução mais
favorável ao companheiro sobrevivo.
227- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 270-2.

96

Para evitar questionamentos, é importante medida de prudência
tornar o companheiro herdeiro testamentário. Mediante testamento amplo,
poderá ser assegurado ao companheiro sobrevivente tudo que pudesse ser
questionado pela falta de condição de sucessor legítimo – a parte do
patrimônio não abrangido pelo caput do art. 1.790 do Código Civil.
Essa solução é defendida nos países onde o companheiro continua
não sendo sucessor legítimo. Assim ocorre na Argentina, e Gustavo A.
Bossert228, após ressaltar que o concubino não é sucessor legítimo, leciona
que, sem embargo, pode ser chamado à sucessão se o concubino ou
concubina houver elaborado testamento.
Em sede de direito comparado, Euclides Benedito de Oliveira229,
considerando os ordenamentos jurídicos de Portugal, França, Itália,
Espanha, Alemanha, Argentina, Chile e Cuba, concluiu ser embrionária na
esfera de direito comparado a extensão dos direitos de herança a integrante
de relação familiar, o que em nosso direito é tipificado como união estável.
Observa ainda que: mostra-se tímida a legislação de outros países, como se
infere da lei francesa do “Pacto Civil de Solidariedade” (PACS), sem nada
prever a respeito de sucessão hereditária – conseqüentemente, as pessoas
ligadas pelo pacto civil de solidariedade são consideradas estranhas no
momento da sucessão legítima, ressalvando-se a possibilidade de
disposição testamentária.
Eduardo Oliveira Leite230 registra que em Portugal existe previsão
sobre a matéria na Lei n. 135 (Lei da União de Facto), de 28.08.1999, mas
não há previsão no direito francês, tampouco no argentino e no uruguaio.

228- BOSSERT, Gustavo A.. Régimen jurídico, cit., p. 202-3.
229- OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Direito, cit., p. 35-49. Registra haver um
benefício a mais que a lei francesa assegura ao companheiro sobrevivente: o de isentarse do imposto de transmissão, com abatimento no valor de 54.000 euros sobre os bens
que o outro lhe tenha doado em vida ou legado por testamento.
230- LEITE, Eduardo Oliveira. Comentários, cit, p. 47.

97

Orlando Gomes231 observou que os Códigos em geral não asseguram
direito sucessório à concubina, excetuando o do México, cuja disposição
foi acolhida no Projeto de Código Civil de 1963.
Wagner Bertolini232 observa que o Código Civil Mexicano de 1928
para o Distrito e Territórios Federais inclui a convivente na ordem de
vocação hereditária e, no caput de seu art. 1.635, reconhece direitos
sucessórios à mulher que tenha coabitado, more uxório, com o autor da
herança pelo período de cinco anos ininterruptos e imediatamente
anteriores à sua morte, ou que dele teve filhos. Além disso, o Código Civil
do Estado Hidalgo, art. 148, estabelece para os conviventes dessa união
(art. 146), direito recíproco de herança na sucessão legítima. Esse estudo
também analisou o sistema legislativo dos seguintes países: Portugal, Itália,
Estados Unidos, Escócia, Venezuela, Peru, Guatemala, Honduras, Cuba,
África do Sul e extinta URSS.
Pesquisa desenvolvida pelo argentino Augusto César Belluscio
demonstra que nos países onde há equiparação dos efeitos da união de fato
com os do matrimônio233 (por exemplo Uruguai, Bolívia e Panamá), existe
previsão de direitos sucessórios, ainda que indiretamente – ao serem
atribuídos os mesmos direitos que o cônjuge, terá os direitos sucessórios
previstos para o cônjuge.
Situação semelhante à brasileira, inclusive quanto à concorrência
com outros sucessores, ocorre no México.

231- GOMES, Orlando, Direito de família, cit., p. 49.
232- BERTOLINI, Wagner. A união estável e seus efeitos patrimoniais. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 119-26.
233- BELLUSCIO, Augusto César. Derecho Constitucional y de Familia, in: Revista de
la Faculdad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo-Mendoza,
Argentina, 1996 - Publicación extraordinaria en adhesión al "IX Congreso Mundial
sobre Derecho de Familia", p. 48.
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Gustavo A. Bossert234 observou que nos moldes do Código Civil
mexicano varia a porção da herança que toca à “concubina” conforme
concorra com descendentes, ascendentes ou colaterais.
Interpretando essas disposições legislativas, o mexicano Carlos
Tobar Moreno235 entende que a frase “hayan permanecido libres de
matrimonio” deve ter significado amplo – segundo o professor Ledesma,
“no debe llegar hasta autorizar las uniones incestuosas.
Observamos as disposições do Código Civil do México acerca de
direito sucessório de concubinos236.

234- BOSSERT, Gustavo A., Régimen, cit., p. 204-5.
235- TOBAR MORENO, Carlos. La situación jurídica de la concubina en el derecho
mexicano y en la doctrina. México, 1949, p. 26, apud BOSSERT, Gustavo A., Régimen
jurídico, cit., p. 202-3.
236- CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la
Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928
TEXTO VIGENTE - Última reforma publicada DOF 28-01-2010.
Artículo 1.602. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:
I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto
grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos
señalados por el Artículo 1.635.
II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.
...
CAPITULO VI
De la Sucesión de los Concubinos
Artículo 1.635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge,
siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años
que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en
común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato.
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios
en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos
heredará.
Em razão de esse dispositivo legal fazer remissão ao que é estabelecido para a
sucessão do cônjuge, colacionamos os respectivos preceitos, a saber:
CAPITULO IV
De la Sucesión del Cónyuge
Artículo 1.624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá
el derecho de um hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la
sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se
observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia.
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d) sucessão testamentária
É um dos temas que vem gerando muita polêmica ao longo da
história.
Conforme estudos de Zeno Veloso237, nos grupamentos primitivos
preponderava a forma coletiva de utilização dos bens e não se cogitava
testamento. Apenas veio a surgir interesse por disposição dos bens após a
morte quando, ainda nas civilizações antigas, aprimorou-se a idéia de
personalidade e patrimônio individual. No entanto, outros eram os
interesses – valia acima de tudo a chefia do grupo. À época do direito
romano desenvolveu-se a idéia de testamento, apenas diferenciando-se dos
dias atuais por não ser possível sua coexistência com a sucessão legítima,
bem como porque deveria abranger a totalidade dos bens. Nesse período,
sobrepujou-se à sucessão legítima – para um romano, a morte seria mais
aceitável se pudesse perpetuar a unidade da família, valendo-se do
testamento. No direito pré-clássico, desde Justiniano e com influência da
Igreja, havia duas formas ordinárias de testamento: calatis comitiis – o
mais antigo de todos – e o testamento in procinctu. Existe entendimento
que testamento, ao tempo da Lei das XII Tábuas, tinha a função de
estabelecer vínculos de parentesco entre o autor da disposição e os
herdeiros designados no ato, tratando-se, na prática, de adoção. No direito
Artículo 1.625.- En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra
la porción señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para
igualar sus bienes con la porción mencionada.
Artículo 1.626.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia
se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a
los ascendientes.
Artículo 1.627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la
sucesión, tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al
hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos.
Artículo 1.628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a
los dos artículos anteriores, aunque tenga bienes propios.
Artículo 1.629.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge
sucederá en todos los bienes.
Destacamos em negrito.
237- VELOSO, Zeno, Testamentos, Belém: Cejup, 1993, p. 25.
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clássico, por volta do séc. II a.C., surge o testamento per aes et libram,
também com o escopo de proteção familiar. Nessa época do direito clássico
surgiu ainda o testamento modernamente chamado pretoriano.
Sucessão testamentária é a forma de transmissão hereditária que se
opera por ato de última vontade, revestido de solenidade requerida por lei,
prevalecendo as disposições normativas naquilo que for ius cogens, bem
como no que for omisso o testamento. Denomina-se também “sucessão
voluntária”. Tem por suporte a vontade do testador e, destarte, apenas
indiretamente submete-se ao império do interesse social. É possível
coexistirem sucessão testamentária e sucessão legítima. Isso ocorrerá
quanto aos bens não considerados no testamento. Testamento é o ato
personalíssimo e revogável pelo qual alguém, em conformidade com a lei,
não só dispõe, para depois de sua morte, no todo ou em parte (Código
Civil, art. 1.857, caput) seu patrimônio, mas também faz estipulações
patrimoniais e não patrimoniais.
São características do testamento: revogabilidade, unilateralidade,
gratuidade, solenidade e produção de efeitos causa mortis. O Código Civil
de 2002 dedica ao tema especificamente os arts. 1.857 a 1.990, além de
algumas disposições de ordem geral.
Deserdação é tema importante da sucessão testamentária, regulado
pelo Código Civil de 2002 nos arts. 1.961 a 1.965. Acerca do direito
comparado, os sistemas de Portugal e da Argentina muito se assemelham
ao nosso. Com relação ao efeito de considerar o deserdado como se morto
fosse, o nosso Código Civil não contém disposição expressa, deixando
margem a controvérsias, enquanto que os Códigos Civis de Portugal e da
Argentina expressamente estabelecem tal efeito. O direito francês nada
mencionou. Observamos: Código Civil português, arts. 2.034 a 2.038 e
2.166; Código Civil francês, arts. 727 a 730; e Código Civil argentino, arts.
3.291 a 3.310 e 3.744 a 3.748.
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Indignidade é outro instituto concernente ao direito das sucessões. O
Código Civil de 2002 disciplina sobre indignidade ou “excluídos da
sucessão” nos arts. 1.814 a 1.818 e 1.962.
Restrições à liberdade de testar é outro tema relevante.
Observamos o disposto no Código Civil de 2002, art. 1.801, inciso
III (não pode ser nomeado herdeiro o concubino de testador casado, salvo
se este, sem culpa do concubino, estiver separado de fato do cônjuge há
mais de 5 anos) e art. 1.900, inciso V (não afastada a restrição conforme
art. 1.801, III, será nula a disposição testamentária).
Maria Helena Diniz238, com alusão a precedentes da jurisprudência,
ressalta que o prazo de cinco anos é muito excessivo e contraditório, ante o
fato de o art. 1.830 não reconhecer ao cônjuge supérstite direito sucessório
se na abertura da sucessão já se encontrava separado de fato há mais de
dois anos, salvo prova de que a convivência se impossibilitou por culpa
sua. Reportou-se a observações de Zeno Veloso quanto aos Projetos de Lei
6.920/2002 e 276/2007. Ressaltou ser importante observar que o inciso III
do art. 1.801 do Código Civil de 2002 refere-se a concubino de testador
casado, o que exige considerar o art. 1.727; logo, o solteiro, viúvo,
divorciado ou separado judicialmente, poderá aquinhoar amante ou
companheiro livremente – aliás, “A vedação do art. 1.801, inc. III, do
Código Civil não se aplica à união estável, independentemente do período
de separação de fato (art. 1.723, § 1º)” – Enunciado n. 269 do Conselho de
Justiça Federal, aprovado por ocasião da III Jornada de Direito Civil.
Há registros de precedente jurisprudencial239.
238- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 6, p. 195.
239- "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ART. 1.719, III, CCB. TESTAMENTO.
TESTADOR CASADO. CONCUBINA E COMPANHEIRA. DISTINÇÃO. A
concubina se distingue da companheira, pois esta última tem com o homem união
estável, em caráter duradouro, convivendo com o mesmo como se casados fossem. A
proibição inserta no artigo 1.719, III, do Código Civil não se estende à companheira de
homem casado, mas separado de fato. Recurso especial conhecido e provido." (Superior

102

Guilherme Calmon Nogueira da Gama240 entende haver uma
“impropriedade” no texto do inciso III do art. 1.801 do Código Civil,
exigindo-se correção mediante adequada hermenêutica. Assim é que por se
referir ao concubinato, essa norma não pode ser estendida para
companheiro, pois seria irrelevante o período de separação de fato da
pessoa casada que veio a constituir união estável, objetivando agraciar a
companheira com deixa testamentária. Admite que, em sentido contrário,
há entendimento de Débora Gozzo.
Feitas essas ponderações, conclui Guilherme Calmon que o disposto
nesse dispositivo legal acerca da separação de fato do testador apenas seria
aplicável aos casos de concubinato fundado em outro motivo que não a
manutenção formal do casamento. Por fim, destaca a existência de Projeto
de Lei visando reformar esse texto codificado.
Não olvidemos que o atual texto codificado difere do anterior quanto
à abrangência. Vimos que, a rigor, o Código Civil de 1916, art. 1.719, III,
apenas estabelecia a restrição para testamento feito pelo marido, não se
estendendo a regra para esposa que, hipoteticamente, desejasse beneficiar
um amante. O Código Civil de 2002, art. 1.801, inciso III, proíbe tanto o
marido quanto a esposa de benefícios que violem o dever de monogamia.
Vale considerar a hipótese de o testador que, separado de fato nos
moldes do inciso III do art. 1.801 do Código Civil, volta a viver junto com
a esposa. Poderiam ser consideradas as lições de Itabaiana de Oliveira, em
comentários ao Código Civil de 1916 – a disposição testamentária a favor

Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 192.976/RJ, Relator Ministro CÉSAR ASFOR
ROCHA, publicação dia 20.11.2000. In: www.stj.jus.br – acesso dia 07.02.2011.
240- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Capacidade para testar, para testemunhar
e para adquirir por testamento, in Direito das sucessões e o novo Código Civil, Coord.
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Rodrigo da Cunha Pereira, Belo
Horizonte: Del Rey e IBDFAM, 2004, p. 220-1.
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da concubina teria de ser considerada ineficaz, em razão de a sociedade
conjugal voltar a existir, fazendo restabelecer o empecilho legal241.
Com relação ao direito comparado, existe previsão semelhante no
Código Civil português, art. 2.196, letra “a” 242.
Para situações de adultério perdura a restrição. Mas, nessa hipótese,
quanto ao filho oriundo desse relacionamento, o art. 1.803 do Código Civil
de 2002 positivou abrandamento que a jurisprudência já vinha
reconhecendo, conforme Súmula 447 do Supremo Tribunal Federal – É
válida disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador
com sua concubina. Contudo, adverte Maria Helena Diniz243, ter-se-á, por
força do art. 1.802, parágrafo único, do Código Civil de 2002, a invalidade
de deixa testamentária, contemplando filho de concubina, uma vez que se
considerará feita a interposta pessoa.
Não há restrições equivalentes para testador que vive em união
estável.

Em

conseqüência,

pode-se

considerar

permitido

que

o

companheiro de uma mulher honesta faça disposição testamentária para
outra mulher, uma “amante”.
O Código Civil de 2002, art. 1.566, inciso I, estabelece como um dos
deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca e, como vimos, para
os companheiros o art. 1.724 estabelece os deveres de lealdade e respeito.
Portanto, continua imperativo o princípio da monogamia.

241- GOZZO, Débora, & VENOSA, Sílvio de Salvo. Comentários ao Código Civil
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XVI, p. 95-6.
242- Código Civil português, art. 2.196 – É nula a disposição a favor da pessoa com
quem o testador cometeu adultério. Não se aplica o preceito do número anterior: a) Se
o casamento já estava dissolvido, ou os cônjuges estavam separados judicialmente de
pessoas e bens ou separados de fato há mais de seis anos, à data da abertura da
sucessão.
243- DINIZ, Maria Helena, Código, cit., p. 1.277.
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e) direito real de habitação
Trata-se de outra situação não disciplinada pelo Código Civil de
2002 com a devida técnica legislativa, o que acaba gerando controvérsia.
Na Lei n. 9.278/06, o art. 7º, parágrafo único, foi previsto para
companheiros. Contudo, em razão de o Código Civil de 2002, art. 1.831,
apenas conferir esse direito aos cônjuges, sem nada mencionar a respeito
dos companheiros, muitos passaram a entender que está revogada aquela lei
extravagante, por silêncio eloqüente (beredts Schweigen) – nesse sentido
leciona Zeno Veloso244.
Com todo respeito não seguimos essa linha de pensamento. No nosso
entender, o art. 6º da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda n. 26/2000, garante direito à moradia e o art. 1.831 do Código
Civil de 2002 convive com o art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/96.
Nestes termos, perdura o direito real de habitação ao companheiro
sobrevivente, conforme esta lei extravagante. Assim é o Enunciado n. 117
do Superior Tribunal de Justiça245 e a jurisprudência de nossos Tribunais de
Justiça, dentre eles o de Minas Gerais246.

244- Direito real de habitação na união estável, in: Questões controvertidas no direito
de família e das sucessões. Coordenadores: Mário Luiz Delgado e Jones Figueiredo
Alves, São Paulo: Método, vol. 1, 2004, p. 405-16.
245- Enunciado n. 117 – “O direito real de habitação deve se estendido ao companheiro,
seja por não ter sido revogada a previsão da Lei da União Estável, seja em razão da
interpretação analógica do Código Civil art. 1.831, informado pela Constituição Federal
art. 6º, caput”. Aprovado durante a I Jornada de Direito Civil de 2002.
246- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL
RECONHECIDA. PARTILHA DOS BENS COMUNS. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL PARA USO RESIDENCIAL. ADMISSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.
Reconhecida a união estável, o cônjuge sobrevivente tem direito a meação dos bens
adquiridos a título oneroso durante a convivência. 2. O convivente que sobrevive à
união estável tem o direito real de habitação sobre o único imóvel residencial
ocupado pela família enquanto mantiver sua condição de celibatário. 3. A parte
vencida deve arcar com os ônus da sucumbência mas, se amparada pela gratuidade de
justiça, ausente prova em contrário quanto à declarada hipossuficiência financeira, a
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Em sede doutrinária, têm esse entendimento, dentre outros
respeitados juristas, Caio Mário da Silva Pereira247 e Maria Helena Diniz248,
que ressalta ter na “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”249
solução para o problema de lacuna de conflito normativo, fazendo
prevalecer o princípio supremo da justiça.
Podemos considerar o seguinte exemplo para detectar a injustiça da
situação se não vier a ser considerado o direito real de habitação, a saber:
um homem tem dois filhos de um primeiro relacionamento e vem a
constituir união estável; esse casal, com muito esforço, após 20 anos de
trabalho, consegue adquirir uma residência que, embora modesta,
proporciona moradia com dignidade; durante esse tempo, os filhos
puderam se formar e constituíram suas respectivas famílias; aquele homem
vem a falecer, deixando a companheira já setuagenária e com poucos
recursos econômicos; se não houver direito real de habitação, essa idosa
terá que comprar o quinhão dos “enteados” ou ver a moradia alienada
exigibilidade resta suspensa. 4. Apelações cíveis conhecidas, parcialmente provida a
primeira e não providas a segunda e a terceira. (Ap. Cív. 1.0313.02.041837-9/001, 2ª
Câm. Cív., Relator Desembargador Caetano Levi Lopes, v.u., j. 09.08.2005) – negrito
nosso. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL.
COMPANHEIRO FALECIDO. BEM IMÓVEL. MORADIA CONVIVENTES.
DIREITO REAL DE HABITAÇÂO À COMPANHEIRA SOBREVIVENTE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.831 DO NCCB E ART. 7º DA LEI 9.278/96.
REQUISITOS. RECONHECIMENTO. O direito real de habitação ao único imóvel
residencial, por aplicação analógica do art. 1.831 do NCCB, deve ser estendido ao
convivente, independentemente de ter este contribuído, ou não, para a sua
aquisição, assegurado, igualmente, pelo art. 7º da Lei 9.278/96, informado pelos
artigos 6º e 227, § 3º, da Lei Maior, que reconhecem a moradia como direito social
e a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, para efeito de
proteção do Estado. (TJMG, Ap. Cív. 1.0514.06.020813-9/001, 9ª Câm. Cív., v.u.,
Relator Desembargador Tarcisio Martins Costa, j. 01.04.2008) – negrito nosso. In,
http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/juris_resultado.jsp. Acesso dia 10.07.2010.
247- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro:
Forense, 15ª edição, vol. VI (atualizado por Carlos Roberto Barbosa Moreira), p. 152.
Esse entendimento consta também do vol. V (atualizado por Tânia da Silva Pereira),
dessas Instituições de direito civil, p. 549.
248- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 6, p. 155.
249- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
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judicialmente em termos de extinção de condomínio, sendo que sua parte
do preço dificilmente será suficiente para adquirir outra moradia
equivalente. Todavia, se se considerar mantido o direito real de habitação,
essa hipotética idosa de poucos recursos econômicos poderá terminar seus
dias na residência, e depois que vier a falecer, aqueles filhos do de cujus
desfrutarão dos respectivos quinhões.
Importante, pois, refletirmos bastante acerca de direito real de
habitação para quem vive em união estável.
No direito comparado, Eduardo de Oliveira Leite250 observou
inexistir previsão legal no Código Civil francês, tampouco no português.

f) extinção do direito a usufruto vidual
Com o Código Civil, o “usufruto vidual” deixou de existir no direito
brasileiro. Dessa forma, ficou impossível aplicar o art. 2º, incisos I e II, da
Lei n. 8.971/94.
Feita essa análise sobre direitos sucessórios, passemos para outro
ramo do direito civil, para continuar análise das desigualdades de efeitos
jurídicos para um casal unido pelo matrimônio em comparação com outro
que optou pela união estável.

g) variação da ordem de vocação hereditária
Trata-se da questão da aplicabilidade ou não, em favor de
companheiro, do benefício previsto a cônjuge, expressamente, na
Constituição da República, art. 5º, XXXI, e na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro251, art. 10, § 1º.

250- LEITE, Eduardo Oliveira, Comentários, cit, p. 225.
251- Por força da Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010, é a atual terminologia da
ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil” (Decreto-lei n. 4.657, de
04.09.1942).
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Ter-se-á que resolver um problema de qualificação da relação,
determinando qual das normas jurídicas substantivas concorrentes deve ser
aplicada. Em regra, por razão de soberania, observa-se o princípio da
territorialidade. Todavia, sem comprometer a soberania nacional e a ordem
internacional, os Estados modernos têm permitido que em seu território se
apliquem, em determinadas hipóteses, normas estrangeiras, admitindo a
extraterritorialidade.
O Brasil adotou a doutrina da territorialidade moderada, nos moldes
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro252, arts. 8º e 9º, 13, 7º,
10, 12 e 17.
Amílcar de Castro253, ao discorrer sobre as previsões da “LICC”
(atualmente, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro254) sobre
direito das sucessões, observa a relevância do tema que, conforme a lição
de Planiol & Planiol, há laço íntimo entre a pessoa e seu patrimônio, que é
a própria personalidade considerada do ponto de vista econômico. Aliás,
primitivo sentido da palavra patrimônio era o de bens de família herdados
do pai (pater) ou de antepassados. Também explana o histórico das
previsões constitucionais do tema.
O sistema adotado pelo Brasil é o da teoria da unidade sucessória,
nos moldes do art. 10, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro. Como princípio da universalidade sucessória, em direito
privado, que se prende à estrutura da unidade do patrimônio, deve
corresponder ao da unidade em direito internacional privado. Traz
conseqüências práticas muito vantajosas, por simplificar as questões dela

252- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
253- CASTRO, Amílcar de. Direito internacional privado. Atualizado e anotado por
Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, Rio de Janeiro: Forense, 6ª edição, 2008, p. 37893.
254- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
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oriundas, conferindo direitos iguais aos sucessores, harmonizando suas
relações recíprocas e as dos credores da herança.
Lei do domicílio do de cujus é aspecto importante, pois o princípio
geral que rege a sucessão, legítima ou testamentária, na sua universalidade
nos “conflitos interespaciais de leis” é a lei que prevalece, pouco
importando a natureza ou a situação dos bens. Não haverá, na seara do
direito internacional privado, qualquer antinomia normativa, porque, se
cogitada antinomia, será aparente, tendo-se em vista que aquele próprio
direito estabelece o princípio e a norma segundo os quais, no conflito de
leis brasileira e alienígena, se determina qual delas será aplicável ao caso
sub judice.
Com relação à capacidade para suceder do herdeiro e do legatário,
observa-se o § 2º do art. 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro255. As regras de hermenêutica orientam que o vocábulo
“capacidade para suceder”, contido nessa disposição legal, deverá ser
entendido de acordo com os termos do art. 1.787 do Código Civil, ou seja,
é a aptidão para herdar os bens deixados pelo de cujus ou a qualidade de
suceder na herança. Não teria, por exemplo, tal capacidade o deserdado
nem o indigno. É preciso distinguir, como fazem os alemães, entre
capacidade para ter direito à sucessão, que se sujeita à lei do domicílio do
autor da herança (caput do art. 10 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro256), da capacidade de agir relativamente aos direitos
sucessórios, que se subordina à lei pessoal do herdeiro ou sucessível (§ 2º
do art. 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro257). Mesmo

255- Atual terminologia da ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil”
(Decreto-lei n. 4.657/1942), alterada pela Lei n. 12.376/2010.
256- Atual terminologia da ementa dessa Lei, conforme esclarecido acima.
257- Consoante esclarecido, é a terminologia atual da ementa dessa Lei.
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entendimento tem Maria Helena Diniz258 acerca dessa expressão
“capacidade para suceder”.
Execução de testamento feito no exterior exige averiguar a validade
extrínseca e intrínseca do ato de última vontade. Quanto aos aspectos
extrínsecos, prevalecerá a lei do local onde foi lavrado, mesmo que não
seja um das formas previstas pela legislação brasileira. Com relação aos
aspectos intrínsecos (conteúdo, admissibilidade das cláusulas, efeitos e
validade), observar-se-á a lei do domicílio do testador.
Cabe pensarmos sobre a variação da ordem de vocação hereditária
em benefício de cônjuge ou filhos brasileiros.
Serpa Lopes259 ressalta que, no caso do art. 10, § 1º, da LICC
(atualmente Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro260),
assegura-se uma vocação hereditária territorial em contraposição à do
estatuto sucessório do de cujus, como norma de Direito Internacional
Privado. Ao discorrer sobre o tema, registra que sob a influência das idéias
da Revolução Francesa foi abolido o direito de aubaine, sendo que o direito
intermediário reconheceu aos estrangeiros o direito de transmitir e de
adquirir causa mortis. O Código Napoleão, porém, menos liberal, nos arts.
926 e 912 restringiu a faculdade do estrangeiro de receber a herança,
subordinando-a a condição de reciprocidade diplomática. Assim, os
franceses, numa sucessão aberta na França, têm preferência sobre uma
porção igual ao valor dos bens situados em país estrangeiro onde tiverem
sido excluídos por qualquer título que seja, em razão de leis ou costumes
locais.

258- DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro interpretada.
São Paulo: Saraiva, 2007, 13ª edição, p. 309-34.
259- SERPA LOPES, Miguel Maria de. Comentários à Lei de Introdução ao Código
Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, Vol. II, p. 310-6.
260- A “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil” (Decreto-lei n. 4.657/1942), sofreu
alteração da terminologia da ementa pela Lei n. 12.376/2010.
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Maria Helena Diniz261, ao interpretar a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, ressalta as disposições do art. 5º, inciso XXXI, da
Constituição da República; considera a aplicabilidade do dispositivo em
face do direito mexicano atual; alerta que, se o inventário for feito no
exterior, a sentença somente será homologada no Brasil se tiver sido
aplicada ou a lei brasileira ou a lei pessoal do finado, na dependência de se
apurar qual a mais vantajosa para o cônjuge ou filhos brasileiros.
Celso Ribeiro Bastos262, ao discorrer sobre o art. 5º, inciso XXXI, da
Constituição da República, ressalta que esse dispositivo encerra matéria
própria do direito internacional privado, cuidando de oferecer critérios para
resolver conflitos surgidos da possibilidade de aplicação de leis de países
distintos. Registra as disposições correlatas das Constituições Federais de
1934 (art. 134), 1937 (art. 152), 1946 (art. 165) e 1967 (art. 150, § 35), bem
como Emenda Constitucional n. 01/1969 (art. 153, § 33). Faz abordagens
de direito comparado, como adiante veremos. Reporta-se ao art. 14 da
antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Observa-se que as controvérsias
de conflito de normas internas apenas se pacificaram com a Constituição
Federal de 1967, conforme a Emenda Constitucional n. 01/1969. Ressalta
que não se deve ver nessa norma nenhuma lesão ao princípio da isonomia e
trata-se de disposição sadia, pois compete à Constituição Federal
estabelecer o estatuto jurídico dos estrangeiros, definindo as restrições
fundamentais que eles sofrem.
Pinto Ferreira263 faz abordagem semelhante e ressalta que a locução
do texto constitucional é ampla, abrangendo a sucessão legítima ou

261- DINIZ, Maria Helena, Lei de Introdução, cit., p. 327-31.
262- BASTOS, Celso Ribeiro, & MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição
do Brasil, São Paulo: Saraiva, 3ª edição, 2004, 2º vol., p. 164-69.
263- FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva,
1989, 1º vol., p. 127-8.
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testamentária, a ordem de vocação hereditária, os direitos dos herdeiros e
legatários e a validade das cláusulas testamentárias.
Também observamos os estudos de Pontes de Miranda264, em
comentários ao semelhante dispositivo da Constituição Federal de 1967
(Emenda Constitucional n. 01/1969) – art. 153, § 33.
Anotações de direito constitucional comparado foram desenvolvidas
por Celso Ribeiro Bastos265, que encontrou disposições semelhantes à do
art. 5º, XXXI, de nossa Constituição da República, nas Cartas
Constituições seguintes: Alemanha, art. 74 (4º e 6º); Argentina, arts. 20 e
25; Espanha, art. 13; Itália, arts. 10 e 51; e Portugal, arts. 15, 33 (5 e 6) e 74
(h).
Para melhor analisar a importância da questão, vale observar as
considerações que Maria Helena Diniz266 faz com relação a cônjuge.
Leciona que a ordem de vocação hereditária estabelecida pelo art. 1.829 do
Código Civil pode ser alterada. Por exemplo, se o autor da herança for
mexicano (lei pessoal) e deixou viúva uma brasileira, que nos moldes da lei
brasileira, deveria concorrer com ascendente do autor da herança, não se
aplicará a lei brasileira, mas a mexicana, pois o Código Civil mexicano, no
art. 1.626, estabelece que concorrendo à sucessão cônjuge supérstite e
ascendente, dividir-se-á a herança ao meio, ficando uma metade com o
consorte e outra metade com os ascendentes; se fosse aplicada a ordem de
vocação hereditária do Brasil, o cônjuge apenas herdaria 1/3, cabendo 2/3
do acervo hereditário aos ascendentes do de cujus (RF, 81:647 e 112:91;
RT 148:237).

264- PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1967 com a emenda n.
1 de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, 2ª edição, Tomo V, p. 643-52.
265- BASTOS, Celso Ribeiro, Comentários, cit., p. 164-9.
266- DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução, cit., p. 327-31.
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Feitos esses esclarecimentos acerca de pessoa que era unida pelos
laços formais do matrimônio, imaginamos situação semelhante para
companheiro.
Como vimos, nos países onde há equiparação dos efeitos da união de
fato com os do matrimônio267 (Uruguai, Bolívia e Panamá), os
companheiros têm os direitos sucessórios previstos para cônjuge.
Tomemos como exemplo a situação do Uruguai. O Código Civil
desse país, arts. 1.026 e 1.027, para cônjuge, além da meação, confere
direitos sucessórios em concorrência com ascendentes (metade para o
cônjuge supérstite e metade para os ascendentes do de cujus). Como existe
equiparação de direito para companheiro, se um uruguaio sem
descendentes, mas com ascendentes, que vivia em união estável com uma
brasileira, deixar bens situados no Brasil, em vez de ser observado o art.
1.790, inciso III, do Código Civil brasileiro (que confere apenas 1/3 da
herança para o companheiro) seriam aplicáveis os mencionados arts. 1.026
e 1.027 do Código Civil do Uruguai, por ser mais benéfica a sucessão para
a brasileira.
A aplicabilidade ou não, a companheiro(a), do benefício ora
analisado (previsto na Constituição Federal, art. 5º, XXXI, e Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro , art. 10, § 1º), é tema pouco
abordado pela doutrina.
Nádia de Araújo268 observa que, segundo Gustavo Tepedino, não há
dúvida quanto à admissão, pelo constituinte, ao lado da entidade familiar
constituída pelo casamento, das entidades familiares formadas pela união
estável. Tais entidades demonstram a mudança da ótica valorativa
constitucional e impedem que se pretenda dar tratamento desigual a
267- BELLUSCIO, Augusto César. Derecho Constitucional, cit., p. 48.
268- ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado – teoria e prática brasileira.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 467 e 468 – os mencionados estudos de Gustavo
Tepedino constam de: Temas, cit., p. 356.
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quaisquer das entidades previstas. Resta saber se, diante da ocorrência de
um direito de convivente brasileiro sobre bem imóvel aqui situado,
interpretará o juiz a norma brasileira como sendo a mais favorável para a
companheira, ampliando o caráter do art. 5º, XXXI, em razão da
interpretação teleológica que a situação merece.
Entende Nádia de Araújo que o princípio, ao mencionar apenas
“cônjuge”, não abrange toda a unidade familiar, pois não reconhece a união
estável como entidade familiar, na forma do art. 226 da Constituição
Federal. É certo que parte da doutrina constrói equiparação da união estável
ao casamento, ao realizar interpretar constitucional. Trata-se de um ponto
de vista interessante.
Todavia, com todo respeito, pensamos ser importante considerar que
previsões sobre “variação da ordem de vocação hereditária em benefício de
cônjuge ou filhos brasileiros” constavam de nossas anteriores Constituições
da República (de 1934 – art. 134; de 1937 – art. 152; de 1946 – art. 165; e
de 1967 – art. 150, § 35, bem como Emenda Constitucional n. 1/69 – art.
153, § 33). Entretanto, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a
tratar de relações jurídicas decorrentes de união estável (art. 226, § 3º) e
confere direito a pensão previdenciária para companheiro tanto quanto para
cônjuge (art. 201, inciso V), todavia, nada mencionou a respeito de
companheiros no art. 5º, inciso XXXI. Terá havido silêncio eloqüente?
Outro ponto a ser considerado, com todo respeito aos critérios de
hermenêutica adotado por muitos estudiosos, data venia, é a vedação de
interpretação extensiva e de analogia para essas normas de ordem pública.
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2.2.b) Direitos patrimoniais
Essa é uma das questões que mais vem exigindo intervenção do
Poder Judiciário, especialmente quando surge situação de dissolução do
relacionamento269.
A respeito do tema, foi desenvolvido amplo estudo por Mairan
Gonçalves Maia Júnior270.
Walter Ceneviva271 leciona que “ajuste quanto aos bens adquiridos
na constância da união estável” é semelhante ao da comunhão parcial, mas
não se confunde com ele.
Há verdadeiro costume de o homem figurar como titular dos bens.
Por razões históricas, em regra, o varão está à frente dos negócios da
entidade familiar e o nome dele é que acaba constando como proprietário.
Maria Helena Diniz adverte que “a união estável pode trazer
insegurança em contrato imobiliário”272.
269- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., 1º vol., p. 270-3.
270- MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. O regime da comunhão parcial de bens no
casamento e na união estável. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 121-272.
271- CENEVIVA, Walter. Lei de Registros Públicos comentada. São Paulo: Saraiva,
15ª edição, 2002, p. 488.
272- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 5, cit., p. 417-8. Assim é que: A união estável
pode trazer insegurança em contrato imobiliário, principalmente se o bem estiver em
nome de um dos conviventes, pois a venda poderá vir a ser anulada pelo outro, se
reconhecido for seu direito à meação. Por isso o Projeto n. 2.686 (art. 5º) requer que no
instrumento firmado com terceiro os conviventes mencionem a existência da união
estável sob pena de pagar perdas e danos a terceiro de boa-fé e de sofrer sanção penal
por falsidade ideológica. No mesmo sentido o § 2º a ser acrescentado ao art. 1.725 pelo
Projeto de Lei n. 276/2007 assim reza: “Nos instrumentos que vierem a firmar com
terceiros, os companheiros deverão mencionar a existência da união estável e a
titularidade do bem objeto de negociação. Não o fazendo, ou sendo falsas as
declarações, serão preservados os interesses dos terceiros de boa-fé, resolvendo-se os
eventuais prejuízos em perdas e danos entre os companheiros e aplicando-se as sanções
penais cabíveis”. O Parecer Vicente Arruda, assim, rejeitou a proposta de alteração do
art. 1.725, ao analisar o Projeto de Lei n. 6.960/2002 (atual PL n. 276/2007), que a
continha: “Não há necessidade dos acréscimos feitos a este dispositivo, através dos §§
1º e 2º do PL. Evidentemente, os bens havidos com recursos obtidos anteriormente à
constituição da união estável não podem se comunicar. Quanto à meação da união
estável, não se pode olvidar que ela é uma situação de fato, não é um estado civil. Caso
uma alienação seja feita com fraude, o negócio há de resolver-se com base nos defeitos
dos atos jurídicos e pela evicção (art. 447)”. Há quem ache, como Marilene Silveira
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Situações de dilapidação patrimonial não são raras. À mencionada
situação freqüente de o homem figurar como proprietário dos bens, alia-se
a inexistência do estado civil de companheiro (nos moldes da legislação, o
estado civil continua sendo o de solteiro, viúvo, divorciado, separado
judicialmente ou mesmo casado, mas fazendo-se alusão a um primeiro
vínculo familiar de que houve separação de fato), tampouco a ausência de
previsão legal para averbação do eventual e não obrigatório contrato de
convivência. Enfim, não há informações de plano que o homem vive em
união estável.
Francisco José Cahali273 estuda a questão, observando que se não
houver registro público a respeito, inexistirá restrição para um dos
integrantes da união estável alienar bens imóveis ou mesmo estabelecer
ônus real sem a anuência do outro convivente.
Acerca da preocupação com a ausência de previsão legal para
averbação junto ao Registro de Imóveis acerca de bem pertencente a
pessoas que vivem em união estável, enquanto existe previsão para os
casados, observamos estudos de Luiz Antonio Galiani274.
Se nos dias atuais a situação costumeira ainda é essa, imaginemos há
algumas décadas, quando o preconceito ao então “concubinato”, embora
Guimarães, que se deve exigir outorga de companheiro na alienação de imóvel
adquirido onerosamente durante a união estável, sob pena de anulabilidade, ou até
mesmo um “registro da união estável” para que haja segurança nas negociações
imobiliárias a terceiros de boa-fé e aos companheiros (LICC, arts. 4º e 5º, e por analogia
o art. 1.647 do CC).
273- CAHALI, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 181-2.
274- GALIANI, Luiz Antonio. Manual de direito imobiliário registral. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2002, p. 88-90. Este autor suscita o problema de ainda não existir
previsão no inciso II do art. 167 da Lei n. 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros
Públicos), para averbação sobre o vínculo de união estável. Sugere que “enquanto não
se modifica a lei registral para incluir expressamente a possibilidade de se averbar da
‘união estável’ entre o homem e a mulher, o caminho a ser percorrido pelo registrador é
o disposto no art. 246 da LRP” (Lei de Registros Públicos), in verbis: Art. 246 - Além
dos casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão averbados na
matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o
registro.
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puro, era amplo. Vale recordar que a matéria passou a ser tratada pelas
varas de família apenas em 1996, com o advento da Lei n. 9.278, art. 9º, em
âmbito nacional.
Há mais tempo, vinha a jurisprudência se desenvolvendo pelo
reconhecimento de “direitos trabalhistas”, embora o vínculo nunca tenha
sido de fundamento jurídico trabalhista, mas de afeto, de amor. Era a
maneira de amparar, por vias tortas, o direito de um ser humano (em regra
a mulher) que ajudava outro (em regra o homem) a construir o patrimônio e
de uma hora para outra se via desamparada, quiçá quando o tempo já
castigava sua formosura e estava sendo substituída por outra mais jovem.
Passou a ser postulado o reconhecimento de direitos patrimoniais
com amparo no direito obrigacional, equiparando-se à sociedade de fato,
cuja dissolução permitia a divisão do patrimônio “haurido por esforço
comum”. Esse entendimento veio a ser consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal com a Súmula 380: Comprova a existência de sociedade de fato
entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do
patrimônio adquirido pelo esforço comum. 275
Acerca dessas duas correntes jurisprudenciais, há lições de Sílvio
Rodrigues276. Ao analisar os julgados, observa que por vezes as duas linhas
de pensamento seguiam juntas, subsidiariamente, inclusive para aplicar a
275- Dada a relevância, observamos maiores detalhes sobre essa Súmula 380 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. Data
de aprovação: Sessão Plenária de 03.04.1964 Fonte de Publicação DJ de 08.05.1964, p.
1.237; DJ de 11.05.1964, p. 1.253; DJ de 12.5.1964, p. 1.277. Referência legislativa:
Código Civil de 1916, art. 1.363, art. 1.366. Código de Processo Civil de 1939, art. 673.
Precedentes: RE 19561 publicação: DJ DE 29.10.1953; RE 44108 publicações: DJ DE
04.08.1960; RTJ 14/231; RE 26.329 publicação: DJ DE 11.08.1961; AI 24430
publicação: DJ DE 15.06.1961; RE 49.064 publicação: DJ DE 18.01.1962; RE 52.217
publicação: DJ DE 12.09.1963; RE 9.855 publicação: DJ DE 28.05.1948; AI 12.991
publicação: DJ DE 21.08.1947. In: site do STF. Também observamos a respeito os
estudos de José Nunes Ferreira, in: Súmulas do Supremo Tribunal Federal atualizadas e
anotadas, São Paulo: Saraiva, 3ª edição, 1992, p. 300-1. Essas anotações colacionam
Voto do Ministro Moreira Alves (RE 81.012 – RTJ 75/936).
276- RODRIGUES, Sílvio, Direito, cit., p. 262-7.
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Súmula 380 do STF com justiça, pois nem sempre deveriam as quotas ser
iguais, hipóteses em que não havia atribuição de quota parte propriamente
dita, mas se aplica aquele vetusto entendimento de compensação financeira
pelos trabalhos prestados.
O fundamento jurídico principal era evitar o enriquecimento sem
causa de quem figura como titular do patrimônio277.
Em sede de direito comparado, Olga Mesa Castillo, ao tratar dos
efectos jurídicos da unión de hecho, leciona que era necesaria la
reparación de la injusticia278. Reporta-se a Alberto Pacheco Escobedo,
acerca da necessidade de reparar los daños causados sin derecho 279.
Álvaro Villaça Azevedo280 considera o caráter de sociedade,
enfatizando que “todo somatório recíproco de esforços, pessoais ou
materiais, para a obtenção de fins precípuos e comuns implica celebração
de contrato societário” e reporta-se ao art. 1.363 do Código Civil de 1916.
Esse dispositivo legal seria o fundamento da constituição da família de
fato, que se faz protegida em vários aspectos, estando presente a coabitação
dos “concubinos”, vivendo como se casados fossem, sob a égide de uma
affetio societatis e com a responsabilidade de provisão do lar pelos
concubinos, cuidando de eventual prole. Pondera sobre a necessidade de
distinguir entre a sociedade de fato comum e a sociedade que faz nascer e
existir a família de fato, porque esta última “tem como escopo a
constituição da família, com a cooperação dos conviventes, de caráter
pessoal e/ou patrimonial, unidos pela afeição familiar”. Colaciona
jurisprudência a respeito281.
277- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, p. 157-9.
278- CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 3.
279- PACHECO, Escobedo Alberto, La familia en el Derecho Civil mexicano, p. 151,
apud CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 02.
280- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 187-9 e 211-2.
281- “É suficiente a permanência da concubina no lar, nas lides domésticas, para se lhe
reconhecer o direito em parte do patrimônio formado pelo companheiro” (RT 401/193).
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Prosseguimos com a análise desse “caráter societário” e encontramos
no Código Civil de 2002 o art. 981. Maria Helena Diniz282, ao lecionar
sobre esse dispositivo (art. 981 do Código Civil de 2002), reporta-se à
Súmula 380 do STF, que trata de concubinato.
Sobre regime de bens, havia o disposto na Lei n. 9.278/96, art. 5º, e,
atualmente vigora o art. 1.725 do Código Civil283.
Questão relevante é a aplicabilidade ou não da norma constante do
art. 1.641, inciso II, do Código Civil284 (regime da separação de bens
obrigatória) aos conviventes maiores de 70 anos que busquem a converter a
união estável em casamento285.
Ainda no contexto dos direitos patrimoniais, há situações de
verdadeira “lacuna normativa” com relação aos companheiros em
comparação com os casados a suscitar nossa reflexão. Preocupamo-nos
Também se reconheceu que a contribuição para a conservação do patrimônio é, às
vezes, tão valiosa quanto a contribuição para seu acréscimo (RT 534/230).
282- DINIZ, Maria Helena, Código, cit., p. 672-4. Súmula 380 do STF - 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.
283- Em sede de direito comparado, observamos:
Venezuela, Código Civil de 1942, art. 767 – Presume-se a comunhão de bens, salvo
prova em contrário, naqueles casos de comunhão matrimonial, quando a mulher
demonstra que viveu permanentemente em tal estado e que contribuiu com seu trabalho
para a formação ou aumento do patrimônio do homem, a não ser que os bens cuja
comunhão se pretende estabelecer figurem documentados em nome de um só deles. Tal
presunção somente surte efeitos legais entre eles dois e entre os respectivos herdeiros, e
também entre um deles e os herdeiros do outro, salvo em caso de adultério – este
dispositivo legal recebe críticas doutrinárias por ser norma isolada sobre a união
concubinária;
Bolívia, Código da Família, de 1972, art. 159 – Las uniones conyugales libres o de
hecho que seam estables y singulares producen efectos similares al matrimonio, tanto
en las relaciones personales como patrimoniales de los conviventes. Puedem aplicarse
a dichas uniones las normas que regulan los efectos de los matrimônios, en la medida
compatible con su natureza, sin perjuicio de las reglas particulares que se dan a
continuación. “Decreto ley n. 10.426, de 23 de agosto de 1972, conforme Ley n. 996, de
04 de abril de 1988, de la Republica de Bolívia” (in: TORRICO, Servando Serrano.
Código, cit., p. 77-8).
284- Limite de idade elevado pela Lei n. 12.344, de 09 de dezembro de 2010.
285- Este tema será desenvolvido mais adiante, no capítulo dedicado aos efeitos da
conversão da união estável em casamento – Capítulo V, item 5.4, sobre obrigatoriedade
do regime da separação de bens.
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com as situações do art. 1.647 do Código Civil e dos arts. 550, 1.641, II, e
1.645, também do Código Civil.
2.2.b.1) Análise do art. 1.647 do Código Civil286
Objetiva a preservação do patrimônio familiar.
Luís Paulo Cotrim Guimarães287 dedicou-se ao tema. Explana sobre a
“dispensa de outorga, na união estável, ante a ausência de contrato escrito”.
No que se refere ao “ato negocial sem outorga do convivente”, consideramse as normas sobre anulabilidade fundada na existência de vícios para
reconhecer a impossibilidade jurídica dessa causa de pedir, de postular
tutela jurisdicional, por “absoluta inexistência de previsão legal”, e buscase encontrar fundamento na seara dos “defeitos dos negócios jurídicos”.
Não precisamos cogitar de fraudes. Apenas trazemos à reflexão
aspectos do cotidiano de qualquer cidadão, como por exemplo, contratar
hipoteca exigida pelo agente financeiro concedente de empréstimo, ajuizar
ação declaratória de nulidade da hipoteca, prestar fiança ou aval, fazer
doação para os pais. Para casados, existe a obrigação de não realizar atos
jurídicos como esses sem autorização do cônjuge. Mas para aqueles que
vivem em união estável não há norma impondo equivalente restrição ao
direito de realizar atos jurídicos.

286- Código Civil:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;
III - prestar fiança ou aval;
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam
integrar futura meação.
Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou
estabelecerem economia separada.
287- GUIMARÃES, Luis Paulo Cotrim. Negócio jurídico sem outorga do cônjuge ou
convivente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 96-127.
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Ficamos a pensar – se o Código Civil não prevê aplicação dessas
normas para quem vive em união estável, seria possível exigi-las dos
companheiros, inclusive sob a égide da Constituição da República, art. 5º,
inciso II (princípio da legalidade)?

2.2.b.2) Ponderações sobre os arts. 550, 1.641, inciso II, e 1.645
do Código Civil288
Para cônjuges (marido ou mulher) são expressamente reconhecidos
direitos de defesa do patrimônio comum. Todavia, não encontramos
previsões legais equivalentes, para quem vive em união estável.
Neste momento, nossa preocupação sequer está voltada para a
relevante hipótese de alguém, separado de fato, vir a constituir uma união
estável, o que, aliás, é objeto de proposta de alteração legislativa289.
Estamos preocupados com outra hipótese – a situação de um dos
companheiros, por exemplo, o homem, paralelamente à união estável,
envolver-se com uma amante e à “aventureira” doar um valioso automóvel,
pertencente à entidade familiar mantida com a companheira, mas inscrito
no DETRAN apenas no nome do “traidor”. A companheira (legítima
integrante da entidade familiar honesta) poderá não conseguir o
288- Código Civil:
Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo
outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a
sociedade conjugal.
Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher
podem livremente: ... V – reivindicar bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou
transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não
foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por
mais de cinco anos.
Art. 1.645. As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 competem ao
cônjuge prejudicado e a seus herdeiros.
Destacamos em negrito.
289- O Projeto de Lei n. 276/2007 pretende alterar esse dispositivo legal (inciso V do
art. 1.642 do Código Civil) para permitir que seja reivindicado bem comum transferido
por um dos cônjuges ao companheiro, podendo este provar que os bens foram
adquiridos pelo seu esforço, não mais exigindo prévia separação de fato por mais de
cinco anos, no que foi aprovado, por ocasião da análise do Projeto de Lei n. 6.960/2002.

121

reconhecimento de iguais direitos, de postular anulação e de reivindicar, ou
caso

tente

ver

reconhecidos

esses

direitos,

terá

dificuldades

significativamente maiores do que se casada fosse – no mínimo terá o ônus
de provar a existência de união estável e a aquisição do bem durante a
convivência.
Ademais, direito de reivindicar tem natureza real – com a anulação,
reintegra-se o bem ao patrimônio do casal290. Mas em situação de união
estável, embora o lesado por dilapidação patrimonial do companheiro possa
pleitear indenização, trata-se de direito pessoal e, conseqüentemente,
susceptível aos eventuais efeitos de insolvência do causador do desfalque.
Por não haver direito real, carecerá da prerrogativa de seqüela291.

2.2.c) Direito ao acréscimo do patronímico
Em termos de registro histórico, vale mencionar o acórdão que
permitiu a Sra. Arminda Neves d’Almeida passar a se chamar Arminda
d’Almeida Villa Lobos, embora não fosse casada, mas apenas “concubina”
do célebre Maestro Heitor Villa Lobos. Aliás, era identificada também
como “Madame Villa Lobos”292.
Nome é o sinal exterior pelo qual se designa, se individualiza e se
reconhece a pessoa no seio da família e da sociedade293. É a designação

290- DINIZ, Maria Helena. Código, cit., p. 1.169.
291- CAHALI, Francisco José. Contrato, cit., p. 181. GUIMARÃES, Luis Paulo
Cotrim. Negócio, cit., p. 97.
292- CENEVIVA, Walter. Lei de Registros, cit., p. 136-7. Apelação Civil n. 12.025, do
então Tribunal de Justiça da Guanabara, Relator Desembargador Euclides Félix,
unanimidade – RT 426/242: “REGISTRO CIVIL – Concubina – Uso do nome de
família do companheiro – Averbação em seu registro de nascimento após a morte
do mesmo e da esposa legítima – Admissibilidade – Inexistência de prejuízo para
terceiros familiares do finado, que concordaram, aliás, com o pedido – Reforma da
decisão que o julgou ilegítimo. O que a lei proíbe de modo absoluto é a alteração do
prenome, isto é, o nome próprio do indivíduo, nome batismal, que o distingue das outras
pessoas da família”. Destacamos em negrito.
293- DINIZ, Maria Helena, Dicionário, cit., vol. 3, p. 389.
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pela qual se identificam e distinguem as pessoas naturais nas relações
concernentes ao aspecto civil da sua vida jurídica294.
Adriano de Cupis295 nos ensina que “o direito ao nome é um direito
da personalidade, seja considerado em relação ao nome próprio ou ao
apelido” (apelido no sentido de apelido de família, patronímico) – “o
apelido designa a pessoa referida à família a que pertence”.
Nas palavras de Maria Helena Diniz296, “o nome integra a
personalidade”.
O Código Civil, dentre os direitos da personalidade, trata do nome
nos arts. 16 a 19. A Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015, de 31.12.1973)
é outro diploma legislativo com importantes disposições a respeito do
nome. O aspecto público do direito ao nome decorre do fato de ser um dos
aspectos do registro civil da pessoa natural (Lei n. 6.015/73, arts. 54, n. 4, e
55), a respeito do qual o Estado traça princípios disciplinares do seu
exercício.
Comumente, são dois os elementos constitutivos do nome: o
prenome, próprio da pessoa, e o patronímico, apelidos de família ou
sobrenome, comum a todos os integrantes de uma mesma família (Código
Civil, art. 16).
Os apelidos de família são adquiridos, em regra, ipso jure, com o
simples fato do nascimento (Lei n. 6.015/73, arts. 59 e 60), mas, também
podem decorrer de ato do interessado, mediante requerimento judicial ou
ato jurídico, como adoção e casamento.

294- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Do nome civil das pessoas naturais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1975, p. 22.
295- DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Adriano Vera
Jardim e Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 175-6.
296- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 1, cit., p. 200-6. Em termos de direito
comparado, observa que o nome é o único direito da personalidade reconhecido pelo
Código alemão (art. 12).
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A respeito de a mulher adotar o nome do marido ao se casarem,
Limongi França297 ensina ser uso milenar, consagrado pelos códigos
modernos.
Com a celebração do casamento, surge para quaisquer dos nubentes
o direito de acrescer, se quiser, ao seu o sobrenome do outro (Código Civil,
art. 1.565, § 1º).
Todavia, nada é mencionado a respeito de nome para companheiro,
seja pelo Código Civil, seja por leis extravagantes. Nesse sentido observa
Sílvio Rodrigues298, ponderando ficar a cargo do trabalho construtivo, de
doutrina e jurisprudência, a solução das questões, por se tratar de problema
atinente a muitas pessoas que vivem em união estável. Apenas a Lei n.
6.015/73, arts. 57, § § 2º a 6º, contém disposição especial a respeito de uso
do apelido de família por força de “concubinato”, mas apenas em
determinadas situações299.

297- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Do nome, cit., p. 237.
298- RODRIGUES, Sílvio. Direito, cit., p. 270.
299- Lei n. 6.015, de 31.12.1973 – Lei de Registros Públicos:
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver
sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa,
ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 12.100, de 2009).
...
§ 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro,
desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer
ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu
companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde que haja
impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes
ou de ambas. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).
§ 3º O juiz competente somente processará o pedido, se tiver expressa concordância
do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido, no mínimo, 5 (cinco)
anos ou existirem filhos da união. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).
§ 4º O pedido de averbação só terá curso, quando desquitado o companheiro, se a exesposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda
que dele receba pensão alimentícia. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).
§ 5º O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a requerimento de uma das
partes, ouvida a outra. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).
§ 6º Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstos neste artigo
serão processados em segredo de justiça. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).

124

Álvaro Villaça Azevedo reporta-se a diversos julgados sobre o
tema300.
Sílvio Rodrigues observou mais: trata-se de problema enfrentado por
pessoas unidas em concubinato, que sem essa disposição legal e,
conseqüentemente, antes da possibilidade do divórcio, valiam-se de
expedientes não sinceros para poder atender o anseio de usar o nome do
companheiro. Esclarece-nos ainda ter passado a se formar jurisprudência
colhendo a pretensão da mulher, que vivia em longo concubinato, de
acrescentar ao seu nome o apelido de seu companheiro, principalmente na
hipótese de haver filhos comuns301.
Essa averbação do sobrenome do companheiro deve ocorrer por
acréscimo, pois a Lei n. 6.515/76, que implantou o divórcio no Brasil, não
permite a substituição do patronímico da mulher pelo do homem, mas
aditamento deste àquele.
Já se entendeu que duas pessoas solteiras que vivam em união
estável, não poderão alterar seus nomes, porque a adoção do nome requer
impedimento legal para o casamento302.
O convivente não terá direito a esse acréscimo de sobrenome, em
razão de a Lei n. 6.015/73 ser norma especial e de ordem pública, pelo que
sujeita a interpretação restritiva. Além disso, como essa lei usa o termo no

300- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 225 – RT 518/127.
301- RODRIGUES, Sílvio. Direito, cit., p. 268-70 – colacionados os seguintes julgados:
A jurisprudência vem se orientando no sentido de permitir a adição do sobrenome do
companheiro ao da companheira, se ambos convivem juntos, por tempo suficiente, e
inexiste prejuízo para outrem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação n.
226.757, julgamento dia 06.12.1973); ainda do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Apelação Cível n. 232.024, julgamento dia 16.04.1974, Apelação Cível n.
235.644, julgamento dia 22.08.1974, Apelação Cível n. 239.902, julgamento dia
10.04.1975; do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação n. 21.729,
julgamento dia 13.03.1974.
302- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 1, cit., p. 205.

125

feminino, só contempla a convivente. Porém, há entendimento em
contrário303.
Ademais, se o companheiro for separado judicialmente, sua exesposa não pode ter mantido o uso de seu sobrenome, e se a convivente
separada judicialmente estiver usando os apelidos do ex-marido ou do exconvivente, deverá renunciar deles por termo e averbar essa renúncia no
Registro Civil. Nesse sentido, Álvaro Villaça Azevedo encontrou
jurisprudência304.
Flávio Luiz Yarshell305 também discorre sobre o tema. Esclarece que
a Lei de Registros Públicos teria consagrado a orientação jurisprudencial.
Observa que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o disposto no art.
57, §§ 2º a 4º da Lei n. 6.015/73, especialmente pela relevância social dessa
previsão

legal.

Ademais,

como

decorrência

da

igualdade

constitucionalmente enaltecida, teria passado a ser possível estender o
benefício para homem.
Em sede de direito comparado, encontramos normas do México306.

2.2.d) Direito a alimentos provisórios
Direito a alimentos, em sentido amplo, dificilmente era reconhecido
pelos tribunais, antes de editada lei conferindo esse direito307.
Francisco José Cahali308 desenvolveu estudos sobre o tema.

303- Francisco José Cahali, como atualizador da obra: RODRIGUES, Sílvio. Direito,
cit., p. 271.
304- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 225 – RT 518/127.
305- YARSHELL, Flávio Luiz, A questão do nome da mulher, in: O direito de família e
a Constituição de 1988, cit., p. 260-1.
306- Código da Família para o Estado de Hidalgo, art. 148. Trata-se de disposição
semelhante à do Código Civil mexicano de 1928, art. 1.635 - in, AZEVEDO, Álvaro
Villaça, Estatuto, cit., p. 175.
307- RT 674/107.
308- CAHALI, Francisco José. União estável e alimentos entre companheiros. São
Paulo: Saraiva, 1996, p. 93-156.
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Alimentos provisórios309 são aqueles fixados incidentalmente pelo
juiz no curso de um processo de cognição ou liminarmente em despacho
inicial, em ação de alimentos de rito especial, “após prova do parentesco,
casamento ou união estável (Lei n. 5.478/68, arts. 2º e 4º)” para suprir
necessidades do credor enquanto espera a sentença de mérito.
Embora exista direito material equivalente, seja entre pessoas unidas
pelo matrimônio seja entre aquelas que constituíram união estável, perdura
importante diferença acerca de alimentos provisórios no plano do direito
processual quanto à prova pré-constituída, exigida pelo art. 2º da Lei n.
5.478, de 25.07.1968310 – casados dispõem de certidão de casamento.
Existe a possibilidade de se fazer prova da união estável por
documentos. Todavia, nem sempre haverá documentos tão eficientes
quanto a certidão de registro civil do matrimônio.
Portanto, embora haja direito material a alimentos, caso se façam
presentes os requisitos constantes dos arts. 1.694 e seguintes do Código
Civil, resta pensar a respeito do instrumento para postular a tutela
jurisdicional correspondente. Quanto aos casados, para provar a condição
de cônjuge precisará apenas instruir a petição inicial com certidão de
casamento. De outra parte, para companheiro(a), a fim de provar a
existência de união estável, bem maiores poderão ser os entraves
probatórios para preencher a exigência do art. 2º da Lei n. 5.478/68.

309- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 609.
310- Lei n. 5.478, de 25.07.1968, art. 2º - O credor, pessoalmente, ou por intermédio de
advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades,
provando, apenas, o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando
seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade,
quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. § 1º Dispensar-se-á a
produção inicial de documentos probatórios; I - quando existente em notas, registros,
repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer impedimento ou demora em extrair
certidões; II - quando estiverem em poder do obrigado, as prestações alimentícias ou
de terceiro residente em lugar incerto ou não sabido.
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Nesse sentido advertem Euclides de Oliveira311, bem como Arnoldo
Wald e Priscila M. P. Corrêa da Fonseca312.

2.2.e) Presunção de paternidade
Maria Helena Diniz313 adverte que a união estável, por força do art.
1.597 do Código Civil, não gera presunção juris tantum de paternidade,
embora sirva como elemento probatório para o reconhecimento, visto ser
um indício de paternidade.
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi314 tratou do tema,
ponderando não ser permitido estender-se por analogia a norma
concernente a matrimônio, pois “a relação, por si só, não autoriza à
presunção de paternidade”. Nesse sentido, menciona aresto do Supremo
Tribunal Federal anterior a 1988, mas também julgado posterior à atual
Constituição da República.
Juridicamente, não há que falar em distinção de filiação, por força do
disposto na Constituição da República, art. 226, § 6º, no Código Civil, art.
1.596, bem como nas Leis n. 8.069, de 13.07.1990, e n. 8.560, de
29.12.1992, pois os filhos, havidos ou não do matrimônio, têm os mesmos
direitos

e

qualificações,

sendo

proibidas

quaisquer

designações

discriminatórias.
No entanto, em termos de classificação apenas didática315, a filiação
pode ser: a) matrimonial, se oriunda de pessoas ligadas por matrimônio
válido ao tempo da concepção, se resultante de união matrimonial que veio
a ser anulada, posteriormente, estando ou não de boa-fé os cônjuges
311- OLIVEIRA, Euclides Benedito de, União estável, cit., p. 256-7.
312- WALD, Arnoldo, & FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Direito civil – direito de
família. Colaboração de Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti. São Paulo: Saraiva,
2009, 17ª edição, p. 53-4.
313- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 406.
314- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável, cit., p. 124.
315- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 454-517.
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(Código Civil, arts. 1.561, §§ 1º e 2º, e 1.617), ou se decorrente da união de
pessoas que, após o nascimento do filho, vieram a convolar núpcias; b)
extramatrimonial, provinda de pessoas que estão impedidas de casar ou que
não querem contrair casamento, podendo ser “espúria” (adulterina ou
incestuosa) ou natural – de pais entre os quais não havia nenhum
impedimento matrimonial no momento em que foram concebidos.
Destacamos a importância dessa forma de abordar o tema,
considerando o disposto no Código Civil, arts. 1.597 e 1.598, e na Lei n.
8.560/92.
Com relação à “filiação matrimonial”, existe presunção legal juris
tantum da paternidade, nos moldes dos arts. 1.597 e 1.598 do Código
Civil316.
Reinaldo Velloso dos Santos317, com a mesma linha de pensamento,
distingue “filiação decorrente do casamento” de “filiação havida fora do
casamento”. No que se refere à “filiação decorrente do casamento”,
enfatiza que a declaração pode ser feita apenas por um dos genitores
quando o pai for casado com a mãe, sendo que “a presunção de paternidade
existe apenas para o casamento, não se aplicando à união estável, ainda
que reconhecida por sentença judicial ou declarada em escritura pública”
316- Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência
conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subseqüentes à dissolução da sociedade conjugal, por
morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários,
decorrentes de concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização
do marido.
Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso
II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se
presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias a contar da data do
falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já
decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 1.597.
317- SANTOS, Reinaldo Velloso dos. Registro Civil das Pessoas Naturais. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2006, p. 47-54.

129

(itálico nosso). Assim ocorre porque “as presunções legais interpretam-se
restritivamente”. E prossegue explicando: o Oficial de Registro poderá
lavrar o registro mediante o comparecimento apenas da mãe nas hipóteses
em que há presunção legal de paternidade devidamente comprovada, sendo
que a comprovação do casamento é feita pela apresentação da certidão de
casamento original. Nos casos de “filiação havida fora do casamento”,
quando a mãe comparecer sozinha, será necessária apresentação de termo
de reconhecimento ou de anuência do pai para a efetivação do registro.
Destarte, caso o pai não realize o registro de nascimento nos moldes
da Lei n. 6.015, de 31.12.1973, arts. 50 a 66, se casamento houver, a mãe
poderá fazê-lo, e pela simples apresentação de certidão de casamento,
haverá a presunção estabelecida pelos arts. 1.597 e 1.598 do Código Civil.
Em razão da impossibilidade de se provar diretamente a paternidade, o
Código

Civil

assenta

a

filiação

em

presunções,

fundadas

em

probabilidades. Firma a presunção de ser pai aquele que o casamento
demonstra; presume a lei que o filho de mulher casada foi gerado por seu
marido.
Por outro lado, se os pais não forem casados, apesar de viverem em
união estável, dentre outras conseqüências, não será possível invocar esses
dispositivos legais de presunção e, nos moldes da Lei n. 8.560/92, o
registro da paternidade dependerá de expresso reconhecimento da filiação
pelo companheiro. Ademais, caso se negue a esse reconhecimento
expresso, apenas restarão as providências administrativas constantes da Lei
n. 8.560/92 ou judiciais, de investigação de paternidade.
Nesse sentido observamos normas para os serviços de Registro Civil
das Pessoas Naturais318.
318- Assim observamos, por exemplo, no Estado de São Paulo – Provimento n. 58/89
da Corregedoria-Geral da Justiça - Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais:
32.3. Quando os genitores não forem casados e o pai não se encontrar presente ao
ato, o Oficial colherá a manifestação de vontade da mãe, a quem será entregue o
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Pela hodierna legislação peruana, à parte algumas disposições que
indiretamente fazem alusão ao concubinato na legislação civil e do
trabalho, ele é considerado nos arts. 366, 367 e 369 do Código Civil, que
estabelecem um direito a alimentos e ressarcimento de despesas, sendo que
no art. 366 se menciona o concubinato como um dos pressupostos de que
prece a declaração judicial de paternidade319. Entretanto, não podemos
deixar de registrar a existência de entendimento contrário320.

protocolo da Unidade de Registro Civil, onde o genitor deverá comparecer no prazo de
15 dias para manifestar sua concordância. Decorrido tal prazo sem o comparecimento,
o registro será lavrado sem indicação da paternidade.
...
42. No registro de filhos havidos fora do casamento não serão considerados o estado
civil e/ou eventual parentesco dos genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo
atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes formalidades:
a) genitores comparecem, pessoalmente, ou por intermédio de procurador com
poderes específicos, à Unidade de Serviço do Registro Civil das Pessoas Naturais, para
efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós;
b) apenas a mãe comparece com declaração de reconhecimento ou anuência do pai à
efetivação do registro;
c) apenas o pai comparece, mas munido da declaração de nascido vivo, ou declaração
médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida.
42.1. Nas hipóteses acima a manifestação da vontade por declaração, procuração ou
anuência será feita por instrumento público ou particular, reconhecida a firma do
signatário.
...
42.4. Em caso de registro de nascimento sem paternidade estabelecida, havendo
manifestação escrita da genitora, com os dados de qualificação e endereço do suposto
pai e declaração de ciência da responsabilidade civil e criminal decorrente, deverá o
Oficial encaminhar certidão do assento e a manifestação da genitora ao Juiz
Corregedor Permanente da Unidade de Serviço do Registro Civil.
...
43. Para o registro de filho havido na constância do casamento, basta o
comparecimento de um dos genitores. (Prov. CGJ 25/2005).
Destacamos em negrito
319- ESPÍNOLA, Eduardo, A família, cit., p. 57-8.
320- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 406 (nota de rodapé n. 24-A): “União estável.
Filho não registrado. Falecimento do pai. Concedida autorização judicial para a mãe
registrar filho cujo pai, seu companheiro por mais de sete anos, faleceu antes de terem
providenciado o registro. Os filhos nascidos de relacionamento de união estável são
equiparados aos filhos legítimos, já que esta união foi reconhecida expressamente pela
Constituição Federal de 1988 (art. 226, § 3º). Apelação provida. (Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul – Apelação Cível n. 70000638841, 2ª Câmara Especial
Cível, Relator Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, em 30.05.2000)”.
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2.2.f) Considerações práticas
Ao desenvolvermos esse paralelo entre união estável e casamento,
objetivamos ressaltar aspectos práticos para melhor reflexão da sociedade –
se não é conveniente para os casais que vivem em união estável exercer o
direito à conversão do relacionamento informal em matrimônio. Para tanto,
valendo-se do que esperamos, de lege ferenda, com brevidade, em atenção
ao disposto na segunda parte do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, o
Poder Legislativo cumpra o dever de editar lei facilitando a conversão da
união estável em casamento.
Observamos

as

divergências

de

entendimentos

sobre

a

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da regulamentação legislativa
sobre direito e obrigações entre os companheiros. Realizamos esse estudo,
sem pretender sustentar um outro entendimento, mas com o propósito de
demonstrar que a conversão de união estável em casamento livrará o casal
dessas preocupações.
Ao optarem por exercer o direito à conversão da união estável em
casamento, os casais obterão mais amplos direitos, atualmente reservados
apenas aos casados.
Com relação às leis da união estável e o direito intertemporal
observamos estudos específicos de Maria Helena Marques Braceiro
Daneluzzi321 e Sílvio Rodrigues322, bem como consideramos as orientações
de Limongi França323. Carlos Alberto Menezes Direito também tratou do
tema324.

321- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro, Aspectos polêmicos, cit., p. 19-57.
322- RODRIGUES, Sílvio, Direito, cit., p. 284.
323- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Direito intertemporal brasileiro. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1968, p. 379-549. A irretroatividade das leis e o
direito adquirido, 6ª edição revista e atualizada do direito intertemporal brasileiro, São
Paulo: Saraiva, 2000, p. 249-301
324- MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Da união estável, cit., p. 1.269-85.
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III) A segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição da República
Análise histórica desenvolvida no início destes estudos nos revela
que, no ano 326 da Era Cristã, Roma passou a estimular o casamento e a
desestimular o concubinato.
Depois da vinda dos Imperadores Cristãos para Roma, além
incentivo ao casamento, passou a ser estimulada a conversão do
concubinato em casamento.
Pensamos ser essa a gênese da norma que atualmente consta de nossa
Constituição da República, art. 226, § 3º, segunda parte.
F. Monlau325 considera a usucapio, modalidade de matrimônio de
Roma, prevista na Lei das Doze Tábuas, baseada no decurso do tempo em
estado de casado, como “concubinato legalizado”.
Nos idos de 1966, o Senador Nelson Carneiro apresentou o Projeto
de Lei n. 3.845, conforme registra Semy Glanz326. Mas, vemos essa

325- MONLAU, F., Higiene del matrimonio, Paris: Garnier Hnos, p. 61, apud
BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 30. Acerca da usucapio, esclarece: Para
que quedase contraído este matrimonio era necesario que la mujer, con anuencia de
sus tutores naturales, viviese maritalmente todo um año, sin dormir fuera de casa tres
noches seguidas, con el hombre que era, como quién dice, su esposo a prueba. Este
matrimonio concubinário, que solamente llegó a establecerse en Roma por la fuerza del
uso, fue sancionado por la ley de las Doce Tablas, y quedo convertido em uma
instituición civil como las otras dos espécies de matrimonio.
326- GLANZ, Semy. União estável, cit., p. 17-8. Vale transcrever o texto desse Projeto
de Lei n. 3.845, de 04.08.1966, de autoria do então Senador Nelson Carneiro:
Art. 1º. A mulher solteira ou viúva que viva há mais de cinco anos, como casada,
com homem solteiro ou viúvo, poderá requerer ao juiz competente que registre dita
união, como casamento, pra todos os efeitos legais, inclusive a legitimação dos filhos
comuns.
Parágrafo único. Idêntico pedido poderá ser feito pelo filho maior ou pelo Ministério
Público, representando o menor ou o interditando.
Art. 2º. Recebendo a petição, o juiz mandará ouvir, em quarenta e oito horas, a
outra parte, importando o silêncio em assentimento.
§ 1º. Havendo impugnação, observar-se-á o disposto no art. 685 do Código de
Processo Civil, funcionando o Ministério Público.
§ 2º. Quando o registro for pedido pelo filho maior ou pelo Ministério Público,
serão citados os pais ou seus representantes legais.
§ 3º. A certidão do casamento religioso é prova hábil do início do prazo de cinco
anos, previsto no artigo anterior.
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proposição legislativa, quanto à sua essência, mais como uma previsão de
direitos para a mulher unida em concubinato, do que precedente da
conversão ora proclamada pela Constituição Federal de 1988. Ademais,
tinha cunho de ação judicial de caráter contencioso, o que, data venia,
colide com a natureza consensual do casamento. Pior, era possível o
ajuizamento da ação por filho, inclusive podendo ser representado pelo
Ministério Público – art. 2º, § 2º. Enfim, contrastava com o espírito da
norma que veio a ser consagrada pelo art. 226, § 3º, segunda parte, da
Constituição Federal de 1988.
Desde

o

anteprojeto

da

Comissão

Provisória

de

Estudos

Constitucionais, no art. 362, estava previsto que: “A família, constituída
pelo casamento ou por uniões estáveis, baseada na igualdade entre o
homem e a mulher, terá a proteção do Estado”. Veio a prevalecer o texto
estabelecido quando o Projeto inicial foi transformado em Projeto B (2º
turno).327
Art. 3º. Ao deferir o registro, o juiz determinará que dele constem a declaração de
que o regime de bens é o da comunhão dos adquiridos na constância da união e a
legitimação dos filhos comuns.
Art. 4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Semy Glanz registra mais que, segundo o autor dessa proposição legislativa,
Senador Nelson Carneiro, uma onda de reprovação, açulada pelos setores mais
conservadores, desabou sobre a proposição, oferecida ao exame da Câmara dos
Deputados.
327- Por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte eleita em 1986, a questão foi
efetivamente debatida, conforme o Diário da Assembléia Nacional Constituinte
(Suplemento “B”), p. 209, nos moldes seguintes:
“O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI: - Finalmente a emenda do constituinte
Roberto Augusto. É o art. 225 (sic), § 3º. Este parágrafo prevê:
‘Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento’.
Tem-se prestado a amplos comentários jocosos, seja pela imprensa, seja pela
televisão, com manifestação inclusive de grupos gays através do País, porque com a
ausência do artigo poder-se-ia estar entendendo que a união poderia ser feita,
inclusive, entre pessoas do mesmo sexo. Isto foi divulgado, por noticiário de televisão,
no show do Fantástico, nas revistas e jornais. O bispo Roberto Augusto, autor deste
parágrafo, teve a preocupação de deixar bem definido, e pede que se coloque no § 3º
dois artigos: ‘Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento’. Claro que nunca foi outro o desiderato desta Assembléia, mas, para se
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José Afonso da Silva328 também elucida acerca da análise do instituto
união estável pela Assembléia Nacional Constituinte eleita em 1986.
A Constituição da República, art. 226, § 3º, depois de estabelecer que
para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, determina: “... devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento”.
Miguel Reale329 nos ensina que: “Para demonstrar a posição
preeminente da sociedade conjugal, bastará observar que, segundo o § 3º
do citado art. 226, deve a lei facilitar a conversão da união estável em
casamento. Ora, não teria sentido essa conversão para um ideal a ser
evitar toda e qualquer malévola interpretação deste austero texto constitucional,
recomendo a V. Exa. que me permitam aprovar pelo menos uma emenda.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE: - Isto é coação moral irresistível.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): - Concedo a palavra ao relator.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES: - A Inglaterra já casa homem com
homem há muito tempo.
O SR. RELATOR (BERNARDO CABRAL): - Sr. Presidente, estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): - Todos os que estiverem de
acordo permaneçam como estão. (Pausa). Aprovada (Palmas).”

(Texto extraído do Voto do Ministro Ricardo Lewandowski, concernente à ADI n.
4.277 e à ADPF n. 132).
328- SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2ª edição, 2006, p. 851-2, a saber: “Aqui, a Constituição reconhece
a união estável entre homem e mulher como entidade familiar e recomenda que a lei
facilite sua conversão em casamento. Com isso, não deixa de dar certa preferência à
família fundada no casamento. Essa instituição – união estável –, que se pode dizer
tipicamente brasileira, veio do Anteprojeto de Constituição elaborado pela Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais (chamada ‘Afonso Arinos’), porque em
igualdade de condições com a família formada pelo casamento, como se podia ver em
seu art. 362, onde se declarava que “a família, constituída pelo casamento e uniões
estáveis, baseada na igualdade entre o homem e a mulher, terá a proteção do Estado”.
É bem verdade que o art. 226, em comentário, sai a compreensão de que, reconhecida
como família (entidade familiar), a união estável também é concebida como base da
sociedade, que deverá ter igualmente a proteção especial do Estado. Tivemos a
oportunidade de ver nascer essa verdadeira revolução familiar e de imediatamente
apoiá-la, quando a fórmula foi sugerida. Estávamos no Plenário da Comissão Afonso
Arinos, procurando um meio de reconhecimento constitucional das uniões familiares de
fato, tido de modo pejorativo como “concubinato”. Foi aí que – imaginem – a luz
brilhou; talvez como inspiração divina, quando o padre Fernando Bastos D’Ávila –
uma das vozes mais progressistas da nova Igreja Católica – já havia demonstrado suas
idéias avançadas durante todas as discussões dos temas chamados sensíveis ou
polêmicos, mas a concepção das uniões estáveis foi, certamente, a mais extraordinária,
por vir de um padre.”
329- REALE, Miguel. Cônjuge e companheiro, cit., p. 269-72. Destacamos em negrito.
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atingido, se o vínculo conjugal não figurasse como o da entidade familiar
por excelência”.
Adequado concluir que a conversão da união estável em casamento
foi a opção da Constituição Federal de 1988 – primeira norma
constitucional a tratar do tema “concubinato puro”.
Como observamos no Capítulo II, item 2.1, predomina o
entendimento de inexistir equiparação da união estável ao casamento, no
âmbito doutrinário e jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal
Federal.
Olga Mesa Castillo330, ao sustentar a distinção jurídica entre
“matrimonio” e “unión de hecho”, assevera que, “si uma unión de hecho se
legaliza deja de ser unión de hecho se convierte en matrimonio civil”.

3.1) Direito comparado e a peculiaridade brasileira
Maria Helena Diniz, enfatizando que “ao matrimônio contrapõe-se o
companheirismo, consistente numa união livre e estável de pessoas de
sexos diferentes, que não estão entre si por casamento civil”, menciona
legislações estrangeiras331.
De modo semelhante, o peruano Yuri Vega Mere332 observa, além
dos países com normas apenas sancionadoras, a existência daqueles que
optam por abster-se de regras, bem como de outros países com simples
330- CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 5.
331- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 374, a saber: Código Civil francês,
arts. 515-1, 515-2 e 515-8; Lei portuguesa n. 7/2001, arts. 1º e 2º; Lei cubana n.
1.289/75, art. 18; Código Civil de Cabo Verde, arts. 1.563, 1.715 e 1.717; Lei da
Família de Moçambique, art. 202.
332- VEGA MERE, Yuri. Consideraciones jurídicas sobre la unión de hecho
(De la ceremonia a la vivencia; de la forma a la sustancia; del silencio a la declaración
de derechos y deberes entre convivientes), in Revista Derecho & Sociedad n. 19, Ano
XIII, Lima: Facultad de Derecho de la Pontifícia Universidad Católica del Peru, 2002,
pág. 35-73. Segundo esse doutrinador: la actitud favorable provenientes de aquellos que
entiendem que la família de hecho es um fenômeno jurídico, tutelado por la
Constitución, disciplinado em algunos aspectos por la ley, que se debe acercar en
algunos casos a la família fundada em el matrimônio, sin discriminaciones.
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equiparação da unión de hecho ao matrimônio formalizado e, por fim, o
grupo que mais interessa ao nosso estudo, dos países adotantes do sistema
que “requiere de cierta formalidad como el registro ante una autoridad
pública”. Nesse sistema, é considerada de suma importância a eleição feita
pelos interessados, por exigir-se requerimento expresso, podendo ter efeitos
limitados (como Portugal, Espanha, França, com o Pacte civil de solidarité,
o PACS, e Bélgica) ou uma equiparação quase completa com o matrimônio
(como Dinamarca, Suécia, Noruega e Holanda).
As chilenas Daniela Báez Aguirre e Cláudia Contreras Sepúlveda333
realizaram estudo comparativo das legislações sobre união estável e

333- BÁEZ AGUIRRE, Daniela, & CONTRERAS SEPÚLVEDA, Claudia.
Tratamiento juridico de las uniones de hecho. Professora guia: Martinic G., María
Dora. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado.
2004. In http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/baez_d/html/index-frames.html
(acesso dia 23.01.2011). A saber:
En virtud de esta posición, el legislador opta por ignorar la existencia de este tipo
de uniones, omitiendo toda regulación de sus posibles consecuencias jurídicas.
Tal posición tiene su origen en el Código Civil Francés de 1804, cuyos autores
sostuvieron que si los concubinos no quieren someterse a la ley contrayendo
matrimonio, la ley debe desinteresarse de ellos. En efecto, el mencionado Código no le
dedicó al concubinato ninguna de sus disposiciones; célebre es la frase atribuida a
Napoleón en que señaló que “Les concubins se passent de la loi; la loi se desinteresse
d’ eux”, esto es, si los concubinos se mantienen al margen de la ley, la ley se
desinteresa de ellos.
La idea de omitir todo tratamiento jurídico del concubinato fue recogida por
diversas legislaciones europeas y americanas, sobre todo las que recibieron la
influencia del Derecho canónico y del Código Civil francés.
En Europa, responden a esta posición las legislaciones española, alemana e
italiana, sin perjuicio de que en todos ellos es posible encontrar disposiciones aisladas
que reconocen a los concubinos ciertos efectos jurídicos.
En la misma línea, dentro de los países latinoamericanos encontramos la legislación
uruguaya, argentina y ciertamente la nuestra, aunque en todos los casos ya se han
presentado proyectos que intentan dar un estatuto jurídico a las uniones de hecho.
Los fundamentos que se sostienen para mantener una posición abstencionista
varían: la postura tradicional, y que responde a una orientación moralista, considera
que al no regular la unión de hecho se fomenta el vínculo matrimonial, que es el único
que da origen a la familia legalmente constituida. Por otra parte, la doctrina más
moderna fundamenta la omisión legislativa en la garantía constitucional del libre
desarrollo de la personalidad, manifestación de la libertad civil. Si los sujetos de una
unión de hecho optan por no formalizar su vínculo a través de la celebración del
matrimonio, no corresponde que el legislador vulnere su libertad de opción
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sistematizaram três modelos básicos: posición sancionadora; posición
abstencionista; e posición reguladora. Interessa-nos a posición reguladora
por ser a que estabelece o registro civil da unión de hecho334.
O argentino Augusto Cesar Belluscio335 constatou que, na América
Latina, de um modo geral, é possível distinguir quatro modelos de
constituições, a saber: a) aquelas que conferem efeitos amplos à união de
fato, equiparam los efectos de la unión de hecho con los del matrimonio,
mas, para que produzam efeitos, requerem que exista habilidad nupcial, de
maneira que a união de fato de pessoas atingidas por impedimentos
matrimoniais não teriam os efeitos do matrimônio, sendo esse o caso de
Bolívia, Panamá e Uruguai; b) grupo das constituições que requerem
também habilidad nupcial, porém confere apenas efeitos limitados, sendo
exemplos desse modelo Equador e Peru, onde a união estável de um
homem e uma mulher livres de vínculo matrimonial com outra pessoa dá
lugar a uma sociedad de gananciales – a proteção é, assim, menor, porque,
ao exigir-se la habilidad nupcial, os efeitos não são totais, não são todos os
efeitos do matrimônio, mas somente os patrimoniais; c) sistema da
Constituição brasileira (art. 226, § 3º), que não requer habilidad nupcial,
porém só confere à união estável efeitos limitados – confere a proteção do
imponiéndoles un estatuto legal al que ellos no han querido someterse en forma
voluntaria.
Se sostiene que “la libertad matrimonial es también la libertad de no contraer
matrimonio”.
Bajo esta tendencia, la solución de las controversias que se susciten con ocasión de
las uniones de hecho, quedan entregadas a los tribunales de justicia, los que deben
aplicar los principios generales e instituciones del derecho común.
Cabe hacer presente que en la actualidad, esta posición no existe en forma absoluta,
puesto que frente al aumento del fenómeno social de las uniones de hecho, y para evitar
injusticias en cuanto a la discriminación de los concubinos para la atribución de
ciertos derechos, las legislaciones que responden a un criterio abstencionista se han
visto en la necesidad de reconocer, por medio de disposiciones aisladas, determinados
efectos jurídicos del concubinato).
334- A importância do registro civil será analisa no bojo do efeito de alteração do
estado civil, no item 5.1.
335- BELLUSCIO, Augusto Cesar, Derecho Constitucional, cit., p. 47-8.
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Estado, mas não atribui os efeitos próprios do matrimônio; e d)
Constituições que deixam liberada a regulamentação das conseqüências da
unión de hecho para a lei, sem as especificar – El Salvador, Guatemala,
Honduras e Nicarágua. Quanto à Argentina, lembra existir a anômala
situação de uma província referir-se à unión de hecho.
Oscar Borgonovo336, ainda quanto à Argentina, aponta algumas
menções do Código Civil daquele país ao concubinato.
O art. 232, logo substituído pelo art. 89 da Lei de Matrimônio Civil,
fazia menção incidental sobre concubinato, ao tratar do matrimônio nulo,
quando ambos os cônjuges estivessem de má-fé – a união “será reputada
como un mero concubinato”.
Outro ponto importante foi a construção jurisprudencial sobre o art.
3.573 do Código Civil argentino, dispositivo que afastava direitos
sucessórios para matrimônio in extremis, quando a morte viesse em
decorrência de tal enfermidade e nos trinta dias seguintes. Atenuando o
rigor da lei, os Tribunais passaram a reconhecer direitos para pessoas que,
evidentemente, não visariam apenas captar herança, porque já mantinham
vida em comum, con posesión de estado matrimonial ao longo de muitos
anos. Em 1968, a Lei 17.711 veio a positivar esse entendimento
jurisprudencial, alterando o mencionado art. 3.573 do Código Civil
argentino, de modo a estabelecer, expressamente, que não se afastam
direitos sucessórios, se el matrimonio se hubiere celebrado para
regularizar uma situación de hecho, ou seja, “concubinato”.
Uma terceira situação é o reconhecimento de direito assistencial à
companheira, em caso de morte do trabalhador desimpedido para casar,
desde que com ele vivesse há pelo menos 02 (dois) anos, bem como no
caso de trabalhador divorciado ou separado de fato, por culpa da esposa,

336- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 51-4.
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desde que o relacionamento com a companheira se estendesse por 05
(cinco) anos. – art. 248 da Lei n. 20.744/1976337.
Analisamos alguns sistemas normativos, a partir das respectivas
Constituições, e verificamos tanto aquelas que reconhecem o instituto
união estável, quanto aquelas que se abstêm de regulamentar o tema. A
saber:
A) Sistemas normativos de Constituições que tratam de união estável
e prevêem que terá efeitos equivalentes ao do matrimônio formal, como é o
caso de Paraguai e Panamá, ou deixam a cargo do legislador ordinário
tratar dos efeitos, como ocorre na Guatemala, mas, sem ter disposição
semelhante à da segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição Federal
brasileira, de facilitar a conversão em casamento. Assim ocorre,
provavelmente, porque admitem efeitos equivalentes ao do matrimônio.
Vejamos os textos:
A.1) Paraguai – no capítulo dedicado à família, dispõe que os efeitos
da união estável serão similares ao do matrimônio, dentro das condições
estabelecidas em lei:
Capítulo IV - De Los Derechos de la Familia
337- Artículo 248. - En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el
artículo 38 del Decreto-ley 18.037/69 (t.o. 1974) tendrán derecho, mediante la sola
acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados,
queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuerte soltero o
viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años interiores al fallecimiento.
Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada,
igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de
ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante,
siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco (5) años anteriores
al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los
causa-habientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de
cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del
fallecimiento del trabajador. Ref. Normativas: Texto Ordenado Ley 18.037. In,
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/index.html - acesso dia 19.07.2010. Destaquei
em negrito.
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Artículo 49 - DE LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA
La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se
garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del
hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con
cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.
Artículo 50 - DEL DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA
Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y
desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y
obligaciones.
Artículo 51 - DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS
UNIONES DE HECHO
La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio
entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de
separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de
administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges.
Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos
legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de
estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio,
dentro de las condiciones que establezca la ley. Grifos nossos.

A.2) Panamá – tem a interessante peculiaridade de, no capítulo
dedicado à família, dispor sobre união estável, estabelecendo os requisitos
e o procedimento para a inscrição, no registro civil, do matrimônio de
hecho:
República de Panamá
Constitución con reformas hasta 1994
CAPITULO 2º - LA FAMILIA
ARTÍCULO 53.- El matrimonio es el fundamento legal de la familia,
descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser
disuelto de acuerdo con la Ley.
ARTÍCULO 54.- La unión de hecho entre personas legalmente
capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años
consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos
los efectos del matrimonio civil.
Para este fin bastará que las partes interesadas soliciten conjuntamente
al registro civil la inscripción de matrimonio de hecho, el cual podrá
tramitarse por intermedio de los corregidores. Cuando no se haya
efectuado esa solicitud el matrimonio podrá comprobarse, para los
efectos de la reclamación de sus derechos, por uno de los cónyuges u
otro interesado, mediante los trámites que determine la ley. Podrán, no
obstante, oponerse a que se haga la inscripción o impugnarla después de
hecha el Ministerio Público en interés de la moral y de la ley, o los
terceros que aleguen derechos susceptibles de ser afectados por la
inscripción, si la declaración fuere contraria a la realidad de los hechos.
Destaques nossos em negrito.
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Ulises Pitti G.338 observa que a Constitución panameña de 1946, no
art. 56, estatuía disposições semelhantes ao do acima transcrito art. 54,
porém, estabelecia maior prazo, de 10 anos339 – “La disposición transcrita
fue copiada textualmente de la Constitución de 1946, sólo que el término
de 10 años lo redujo a cinco, lo que, a mi juicio beneficia sensiblemente a
essa uniones estables, toda vez que más del 40% de la famílias panameñas
no se constituyen mediante matrimonios formales”. Grifo nosso.
Ademais, em observação de direito comparado, considera que, “de
forma similar la legislación boloviana preceptúa en el artículo 159 de su
Código de Famila”340.

A.3) Guatemala – de modo semelhante à Constituição Federal
brasileira, ao tratar da família, apenas diz que o Estado reconhece a união
estável e deixa para o legislador ordinário341 disciplinar os efeitos, porém
não tem a peculiaridade, como a nossa Carta, de estabelecer que deva a lei
facilitar sua conversão em casamento:
Constitución Política de la República de Guatemala, 1985 con reformas
de 1993.
CAPÍTULO II - DERECHOS SOCIALES
SECCIÓN PRIMERA - FAMILIA
338- PITTI G., Ulises. Régimen Jurídico, cit., p. 104-5.
339- Constitución panameña de 1946, Artículo 56 – “La unión de hecho entre personas
legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante diez años
consecutivos, em condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del
matrimonio civi”l. Grifo nosso.
340- O art. 159 do Código da família boliviano assim estabelecia: “Las uniones
conyugales libres o de hecho que seam estables y singulares producen efectos similares
al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los
conviventes. Puedem aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos de
los matrimônios, en la medida compatible con su natureza, sin perjuicio de las reglas
particulares que se dan a continuación”. Decreto ley n. 10.426, de 23 de agosto de
1972, conforme Ley n. 996, de 04 de abril de 1988, de la Republica de Bolívia (in:
TORRICO, Servando Serrano. Código, cit., p. 77-8).
341- Analisaremos a legislação ordinária desse país no item dedicado ao procedimento
da conversão da união estável em casamento.
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ARTÍCULO 47.- Protección a la familia. El Estado garantiza la
protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su
organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de
derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las
personas a decir libremente el número espaciamiento de sus hijos.
ARTÍCULO 48.- Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de
hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma.
Negrito nosso.

B) Sistema brasileiro – há norma da Constituição sobre união
estável, no art. 226, § 3º, todavia, sem a equiparar ao matrimônio, na
primeira parte desse preceito normativo (para efeito de proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher), bem como, na
segunda parte do texto normativo, estabelece: devendo a lei sua conversão
em casamento. Ao longo destes estudos, desenvolvendo os temas,
buscamos demonstrar se tratar de sistema bastante peculiar.

C) Sistemas normativos de Constituições que não se reportam à
união estável, embora haja legislação infraconstitucional342 disciplinando a
matéria:

C.1) Cabo Verde – a Constituição, embora trate do casamento e,
detalhadamente, do caráter protetivo da família pelo Estado, nada dispõe
sobre união estável ou casamento de fato:
TÍTULO II - Direitos, Liberdades e Garantias
CAPÍTULO - I Dos Direitos, Liberdades e Garantias Individuais
Artigo 47º
(Casamento e filiação)
1. Todos têm direito de contrair casamento, sob forma civil ou religiosa.
2. A lei regula os requisitos e os efeitos civis do casamento e da sua
dissolução, independentemente da forma de celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres civis e políticos.
4. Os filhos só podem ser separados dos pais, por decisão judicial e
sempre nos casos previstos na lei, se estes não cumprirem os seus
deveres fundamentais para com eles.
342- A legislação infraconstitucional desses países será abordada no Capítulo sobre
procedimento da conversão.
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5. Não é permitida a discriminação dos filhos nascidos fora do
casamento, nem a utilização de qualquer designação discriminatória
relativa à filiação.
6. É permitida a adopção, devendo a lei regular as suas formas e
condições.
TÍTULO III - Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais
Artigo 82º
(Direitos da família)
1. A família é o elemento fundamental e a célula base de toda a
sociedade.
2. A paternidade e maternidade são valores sociais eminentes.
3. Todos têm o direito de constituir família.
4. Os pais têm o direito e o dever de orientar e educar os filhos em
conformidade com as suas opções fundamentais, tendo em vista o
desenvolvimento integral da personalidade das crianças e adolescentes e
respeitando os direitos a estes legalmente reconhecidos.
5. Os filhos menores têm o dever de obedecer aos pais e de acatar a sua
autoridade exercida nos termos do número 4.
6. Os pais devem prestar assistência aos filhos menores ou
incapacitados.
7. Os filhos maiores devem prestar assistência moral e material aos pais
que se encontrem em situação de vulnerabilidade, designadamente por
motivo de idade, doença ou carência económica.
8. A sociedade e os poderes públicos protegem a família e promovem a
criação de condições que assegurem a estabilidade dos agregados
familiares e permitam o cumprimento da sua função social e da sua
missão de guardiã de valores morais reconhecidos pela comunidade,
bem como a realização pessoal dos seus membros.
9. A lei pune a violência doméstica e protege os direitos de todos os
membros da família
TÍTULO V
DA FAMÍLIA
Artigo 87º
(Protecção da sociedade e do Estado)
1. A família é o elemento fundamental e a base de toda a sociedade.
2. A família deverá ser protegida pela sociedade e pelo Estado de modo
a permitir a criação das condições para o cumprimento da sua função
social e para a realização pessoal dos seus membros.
3. Todos têm o direito de constituir família.
4. O Estado e as instituições sociais devem criar as condições que
assegurem a unidade e a estabilidade da família.
Artigo 88º
(Tarefas do Estado)
1. Para a protecção da família, incumbe ao Estado, designadamente:
a) Assistir a família na sua missão de guardiã dos valores morais
reconhecidos pela comunidade;
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b) Promover a independência social e económica dos agregados
familiares;
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos;
d) Definir e executar, ouvidas as associações representativas das
famílias, uma política de família com carácter global e integrado.
2. O Estado tem ainda o dever de velar pela eliminação das condições
que importam a discriminação da mulher e de assegurar a protecção dos
seus direitos, bem como dos direitos da criança.

Em que pese essa lacuna constitucional sobre “união de facto” ou
“casamento de facto”, esses institutos são disciplinados por normas
infraconstitucionais343.
C.2) Cuba – houve previsão na Constituição de 1940344, mas, a
Constituição de 1975, embora trate de modo bastante detalhado do que seja
o caráter protetivo da família pelo Estado, nada dispõe sobre união estável
ou matrimônio de hecho:
Capítulo IV - Família
artículo 35º.- El Estado protege a la familia, la maternidad y el
matrimonio.
El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y
le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y
formación de las nuevas generaciones.
artículo 36º.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de
un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en
común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los
cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la
formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que
este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de
ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del
matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.
artículo 37º.- Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos
dentro o fuera del matrimonio.
Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.

343- Código Civil, arts. 1.563º, 1.565º e 1.713º a 1.724º. Os textos desses dispositivos
legais serão compilados adiante, ao tratarmos dos procedimentos de obtenção de efeitos
civis para a “união de facto” – Capítulo VI, item 6.4.
344- A Constituição cubana de 1940 dispunha a respeito de “concubinato”, do seguinte
modo: Art. 43. Los tribunales determinarán los casos em que por razón de equidad, la
unión entre personas com capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada,
por su estabilidad y singularidad al matrimonio civil.
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No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni
sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los
hijos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación.
El Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la
determinación y el reconocimiento de la paternidad.
artículo 38º.- Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y
asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de
sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente a su
educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados
para la vida en la sociedad socialista.
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

Embora haja lacuna no plano constitucional, o instituto é
disciplinado por normas infraconstitucionais345.
D) Sistemas com amparo Constitucional implícito:
D.1) Portugal: conforme entendimento de doutrinadores daquele
país, há disposição Constitucional apenas implícita346. Mas, existe lei de
âmbito nacional tratando especificamente de “uniões de facto” e os arts.
1.106º, n. 1, alínea a, e 2.020º do Código Civil daquele país reconhece
direitos sucessórios.

345- Código de la Familia - Ley 1.289 de 14.02.1975, arts. 18, 19 e 20.
346- Constituição da República Portuguesa:
Artigo 36.º (Família, casamento e filiação)
1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de
plena igualdade.
2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte
ou divórcio, independentemente da forma de celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à
manutenção e educação dos filhos.
4. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de
qualquer discriminação e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações
discriminatórias relativas à filiação.
5. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos.
6. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os
seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial.
7. A adopção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve estabelecer
formas céleres para a respectiva tramitação.
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Gomes Canotilho e Vital Moreira347, ao tratarem do art. 36º da
Constituição da República Portuguesa, consideram que, “conjugando,
naturalmente, o direito de constituir família com o de contrair matrimônio
(n. 1), a Constituição não admitiria a redução do conceito de família à
união conjugal baseada no casamento, isto é, à família ‘matrimonializada’”.
O conceito constitucional de família não se restringe apenas à “família
matrimonializada”, mas existe uma “abertura constitucional – se não
mesmo uma obrigação – para conferir relevo jurídico às uniões familiares
“de facto”, não se restringindo apenas aos relacionamentos de filiação. É
certo que, com relação à filiação, não há diferença, embora, para as
relações entre o casal, não se possa cogitar de tratamento jurídico
inteiramente igual das famílias baseadas no casamento e das não
“matrimonializadas”.
Jorge Miranda e Rui Medeiros348 lecionam sobre “a pluralidade e
diversidade das relações familiares”, considerando as “uniões de facto”,
inclusive com análise de jurisprudência do Tribunal Constitucional.
De modo diverso, Francisco Pereira Coelho e Guilherme de
Oliveira349 lecionam: “a Constituição não fala na união de facto nem dispõe
directamente sobre ela”. Sustentam que “o art. 36º n. 1, 1ª parte, não
pretende referir-se à união de facto, mas respeita exclusivamente à matéria
da filiação”. Reportam-se ao supra mencionado entendimento de Gomes
Canotilho e Vital Moreira, mas, para discordar, dizendo tratar-se de
doutrina com “entendimento que a união de facto está prevista na 1ª parte
do n. 1 do art. 36º”. No dizer de Francisco Pereira Coelho e Guilherme de
Oliveira, “se a união de facto não está directamente prevista na

347- CANOTILHO, J. J. Gomes, & MOREIRA, Vital. Constituição da República
Portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra Editora, vol. I, 4ª edição, p. 561.
348- MIRANDA, Jorge, & MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa anotada.
Coimbra: Coimbra Editora, Tomo I, 2ª edição, 2010, p. 400-5.
349- COELHO, Francisco Pereira, & OLIVEIRA, Guilherme de. Curso, p. 400-5
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Constituição, está, porém, abrangida no ‘direito de desenvolvimento da
personalidade’, que a revisão de 1997 reconheceu de modo explícito no n.
1 do art. 26º: estabelecer uma união de facto é certamente uma
manifestação ou forma de exercício desse direito”. Porém, essa norma
constitucional não exige que o legislador atribua à união de facto efeitos
idênticos aos conferidos para o casamento, de modo a equiparar as duas
situações.
D.2) Sistema da Espanha: sem disposição Constituição expressa350,
mas tem a peculiaridade (pelo que aspecto distintivo de Portugal) de não
haver legislação especial de âmbito nacional. Existem apenas esparsas
disposições de leis com abrangência nacional e normas das Comunidades
Autônomas.
Antonio Alberto Pérez Ureña351 sustenta que a Constituição da
Espanha não prevê as “uniones de hecho”, tampouco as impede ou rechaça
expressamente, consoante se depreende da leitura do art. 32 em relação ao
art. 39, que se projeta à “proteccion a la familia en forma genérica, es decir,
como núcleo creado tanto por el matrimonio como por la unión de hecho.
Considera entendimento doutrinário pacífico que ‘el concepto de ‘familia’
contemplado

en

nuestra

Constituición

engloba

las

parejas

extramatrimoniales, independientemente de cual haya sido la causa o razón
que motive su situación, cuya relación constituya una convivencia análoga
a la matrimonial”.

350- Constituición da Espana:
Artículo 32.
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo,
los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus
efectos.
351- UREÑA, Antonio Alberto Pérez. Uniones de hecho. Estudio práctico de sus
efectos civiles. Madrid: Edisofer S.L., 2ª edição, 2007, p. 37.
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Mesmo entendimento tem Victoria Camarero Suárez352, dizendo que
“la Constitución española no contempla directamente el fenômeno de las
uniones de hecho”, mas não a proíbe. O direito de estabelecê-la estaria
reconhecido, implicitamente, “en el libre desarrollo de la personalidad”,
reconhecido no art. 10; o que também se pode considerar como
manifestación de la libertad ideológica que el artículo 16 garante”, como
direito de toda pessoa agir e comportar-se de acordo com suas convicções
pessoais, dentro dos limites da ordem pública.
No plano infraconstitucional, são mencionados alguns dispositivos
legais esparsos. Por exemplo: Código Civil, arts. 101, 108, 135 e 320; Lei
n. 30, de 7.7.1981; Lei n. 29, de 24.11.1994, arts. 12. 4 e 16.1, bem como
Disposição Transitória Segunda, letra b, ap. 7).
Além disso, existem as normas das Comunidades Autônomas353, que
prevêem requisitos para reconhecimento das denominadas “uniones
estables de pareja”.
E) Sistemas normativos que apenas conferem direito ao registro civil
das uniões não matrimoniais:
352- SUÁREZ, Vitória Camarero. Las uniones no matrimoniales en derecho español y
comparado. Valencia: Tirant lo blanch, 2005, p. 27.
353- Como as Comunidades Autônomas da Espanha podem ter suas próprias leis civis
específicas, desde que não sejam em conflito com o geral Código Civil nacional, por
influência de Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de fevereiro de 1994, que criou
um sistema especial de registro oficial de casais não casados, algumas normas foram
editadas. Observamos algumas dessas leis de Comunidades Autônomas da Espanha: a)
a) Cataluña: Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja, modificada
pela Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia; b) Andalucía: Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de
Parejas de Hecho; c) Aragón: Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables
no casadas; d) Canarias: Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las Parejas
de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canárias; e) Cantabria: Ley 1/2005, de 16 de
mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria; f) Extremadura:
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de
Extremadura; g) Illes Balears: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables; h)
Navarra: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas
estables; i) País Vasco: Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
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Na análise do direito comparado, considerando especialmente França
e alguns países nórdicos, dentre os quais Dinamarca, Suécia, Noruega e
Holanda, há preocupação com o Registro Civil das uniões familiares que
não são matrimônio. Todavia, essa inscrição não estabelece, tal como o
modelo brasileiro, efetiva “conversão da união estável em casamento”.
Semy Glanz354 discorre sobre “uniões e parcerias registradas”, o que
demonstra toda importância do Registro Civil, inclusive para os sistemas
jurídicos de outros países, que disciplinam o fenômeno social das uniões
sem casamento formal – legislações de países que regulamentam o
chamado “pacto de convivência” ou de união estável ou acordos de nomes
diversos.
O peruano Yuri Vega Mere355, ao tratar do modelo jurídico adotado
por esses países europeus, considera que o registro ou “inmatriculación”
tem a vantagem de aportar certeza; simplifica a prova da convivência e a
atribuição de direitos e deveres aos concubinos; bem como protege a
liberdade de eleição, uma vez que, apenas quem desejar é que registrará o
“acuerdo de convivencia”. Porém, não resolve o problema das “parejas”
que carecem da inscrição dos pactos que celebrarem.

E.1) França:
Consideraremos as disposições normativas sobre os “pacs” – pactos
civis de solidariedade.
Jean Carbonnier356 leciona a respeito de “Le pacte civil de solidarité
(pacs)”, esclarecendo que se trata de instituto inserido no Código Civil
francês, no Livro I, Das Pessoas, Capítulo I, arts. 515-1 a 515-7, além de
354- GLANZ, Semy. A família mutante – sociologia e direito comparado. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 397- 422. Muitas das legislações estrangeiras consideradas
por esse autor referem-se a parcerias homossexuais, que deixaremos de abordar em
respeito ao foco desta dissertação.
355- VEGA MERE, Yuri. Consideraciones jurídicas, cit., pág. 35-73.
356- CARBONNIER, Jean. Droit civil, cit., p. 1.481-96.

150

implícito no Livro da Família. As proposições legislativas sobre os “pacs”
decorrem de propostas de Parlamentares, datadas de 1990 a 1993, vindo a
ser aprovadas em 1997. Ademais, não se confunde com o mero
concubinato, regulado no Capítulo II, pelo art. 515-8.
Quanto às características dos “pacs”, Jean Carbonnier menciona as
seguintes: nunca seriam casamentos; pressupõe capacidade das pessoas,
maioridade; estabelecem comunhão de vida; revelaram-se, os “pacs”,
dentro da natureza dos contratos, acordo de vontades; pautam-se pelo
princípio da liberdade, mas, com respeito à ordem pública, inclusive
respeito a impedimentos, proibição de incesto e tudo aquilo que pareça
poligamia. Quanto à forma, não é um casamento, nem mera assinatura de
um contrato particular, o “pacto” é um contrato solene, comparecendo os
parceiros à presença de um oficial público (responsável pelo Registro
Público), com exame dos documentos e observância das exigências legais.
Em seguida, os documentos, depois de conferidos e datados, são restituídos
pelo tabelião aos parceiros, com uma certidão do contrato, para, em seguida
levarem a registro. O subseqüente registro tem a natureza de ato de Estado,
mas, embora proporcione conhecimento para terceiros, não significa
modificação do estado civil. Uma das hipóteses de dissolução do “pacs” é o
casamento entre os próprios parceiros ou de um dos dois parceiros com
terceira pessoa.
Feitos estes registros, com base nas lições de Jean Carbonnier,
observamos o texto do Código Civil francês, arts. 515-1 a 515-7.1. A
saber357:
Livro I – Das Pessoas, Título XIII.
Do pacto civil de solidariedade e do concubinato
Capítulo I – Do pacto civil de solidariedade.358
357- Tradução livre, por nós desenvolvida.
358- Livre Ier : Des personnes
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Art. 515 -1. Um pacto civil de solidariedade é um contrato feito por
duas pessoas fisicamente maiores, de sexo diferente ou do mesmo sexo,
para organizar suas vidas em comum.359
Art. 515-2. À pena de nulidade, não pode haver o pacto de
solidariedade:
1º - ente ascendente e descendente em linha direta, entre parentes em
linha direta e entre colaterais até terceiro grau.
2º - entre duas pessoas onde já existam pretensões de casamento.
3º - entre duas pessoas cuja união já seja delineada por um pacto de
solidariedade.360
Art. 515-3. As pessoas que concluem um pacto civil de solidariedade
fazem uma declaração conjunta no cartório do Tribunal de Instância onde
fixam a residência em comum, ou em caso de impedimento grave à esta
fixação, na residência de uma das partes.
Em caso de impedimento grave, o cartório do Tribunal de Instância
se transporta ao domicílio ou residência de uma das partes para registrar o
pacto civil de solidariedade.
À pena de indeferimento, as pessoas que firmam um pacto civil de
solidariedade confirmam ao Cartório a convenção estabelecida entre eles.
O cartório registra a declaração e a faz válida perante as
formalidades de publicação.

Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité.
359- Article 515-1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune.
360- Article 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité:
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre
collatéraux jusqu'au troisième degré inclus;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de
solidarité.
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Depois que a convenção ou acordo do pacto civil de solidariedade é
passado por ato notarial, o tabelião instrumentário recebe a declaração
conjunta, procede ao registro do pacto e faz proceder às formalidades de
publicação previstas na alínea precedente.
A convenção através da qual os parceiros modificam o pacto civil de
solidariedade é endereçado ao cartório do tribunal ou tabelião que recebeu
o ato inicial a fim de registrá-lo.
Aos estrangeiros, o registro de declaração conjunta deve ter dois
parceiros, onde pelo menos um seja francês e as formalidades previstas nas
alíneas 3ª e 5ª são asseguradas pelos agentes diplomáticos e cônsules
franceses assim que eles (os parceiros ) queiram modificar o pacto.361
Art. 515-3-1. É feita menção, à margem da certidão de nascimento de
cada parceiro, à declaração do pacto civil de solidariedade, com a indicação
de identidade do outro parceiro. Para as pessoas de nacionalidade
estrangeira nascidas no estrangeiro, esta informação é levada a registro no
cartório do Tribunal de alta instância de Paris. A existência de convenções
modificativas são submetidas à mesma publicação.
361- Article 515-3. Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la
déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent
leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans
le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance se transporte au
domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de
solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité
produisent au greffier la convention passée entre elles.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le
notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du
pacte et fait proceder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est
remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y
être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux
partenaires dont l'um au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux
troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires
français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
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O pacto civil de solidariedade não surte efeitos em ninguém além das
partes que compõem o registro, que é homologado na data certa. Ele não se
opõe à que se leve a conhecimento de terceiros a data em que as
formalidades de publicação aconteceram. Também existem aqui as
convenções ou acordos modificativos.362
Art. 515-4. Os parceiros ligados por um pacto civil de solidariedade
se engajam a uma vida comum, portanto há uma ajuda material e uma
assistência recíprocas. Se os parceiros não dispuserem diferentemente, a
ajuda material é proporcional às suas possibilidades respectivas.
Os parceiros escolhem uma terceira pessoa, contratada por um dos
parceiros para resolver seus problemas da vida cotidiana. Portanto, esta
solidariedade não é conveniente com gastos excessivos. Não é feita
nenhuma despesa que ambos não estejam de acordo. Nem empréstimos são
feitos à menos que futuramente suas possibilidades financeiras sejam
modestas para resolver os problemas da vida cotidiana.363
Art. 515-5. Salvo disposições em contrário da convenção vista na 3ª
alínea do 515-3, cada um dos parceiros conserva a administração, a

362- Article 515-3-1. Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque
partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de
l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette
information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de
Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son
enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter
du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions
modificatives.
363- Article 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une
vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les
partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs
facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par
l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu
pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été
conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour
les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
aux besoins de la vie courante.
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aquisição e a livre disposição de seus bens pessoais. Cada um dos dois
responde sozinho por suas dívidas pessoais feitas antes e depois do pacto,
como vemos no final da alínea do Art. 515-4.
Cada um dos parceiros pode provar por todos os meios, tanto perante
seu(sua) parceiro(a) ou perante terceiros que tem a propriedade do bem.
Aqueles bens os quais os parceiros não podem justificar sua propriedade
exclusiva são considerados de ambos indivisivelmente, a cada um pela
metade.
O parceiro que detém individualmente um bem móvel pode, aos
olhos de terceiros de boa fé, ter o poder de fazer sozinho com este bem
todos os atos de administração, aquisição ou de disposição.364
Art. 515-5-1. Os parceiros podem, por acordo prévio ou por um a
convenção modificativa, escolher o regime de indivisibilidade de bens que
adquirirem em conjunto ou separadamente, a contar do registro dessas
convenções. Esses bens são considerados indivisos pela metade, sem
recurso de um dos parceiros contra o outro, a título de uma contribuição
inegável.365
Art. 515-5-2. Portanto, permanece propriedade exclusiva de cada
parceiro:
364- Article 515-5. Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième
alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu
des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas Du dernier alinéa de
l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son
partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels
aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des
tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration,
de jouissance ou de disposition.
365- Article 515-5-1. Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une
convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils
acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions.
Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires
contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
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1º - os últimos pertences de cada parceiro, à qualquer título que seja,
posteriormente à conclusão do pacto e não empregados na aquisição de
outro bem.
2º - os bens acrescidos e seus acessórios.
3º - os bens de caráter pessoal.
4º - os bens ou porções de bens adquiridos no meio das últimas
aquisições por doação ou sucessão.
5º - as porções de bens adquiridos à título de licitação ao todo ou em
parte de um bem que um dos parceiros tenha a propriedade por divisão
sucessória ou por causa de uma doação.
O uso desses últimos está definido nas alíneas 4ª e 5ª, onde se faz
uma menção do ato aquisitivo. O bem é considerado indivisível pela
metade e dá apenas uma margem de acordo entre os parceiros.366
Art. 515-5-3. Salvo disposição em contrário na convenção, cada
parceiro é gerente ou administrador da indivisa e pode exercer os poderes
reconhecidos pelos Arts. 1.873 a 1.873-8.
Para administração de bens indivisíveis, os parceiros podem concluir
uma convenção relativa ao exercício de seus direitos indivisíveis nas
condições enunciadas nos Arts. 1.873-1 a 1.873-15. À pena de
366- Article 515-5-2. Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire:
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit,
postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires;
3° Les biens à caractère personnel;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un
partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative
aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou
succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont
l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite
d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte
d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une
créance entre partenaires.
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indisponibilidade, esta convenção é, à ocasião de cada ato de aquisição de
um bem, submetida à publicação, isso é feito para a garantia hipotecária.
Pela derrogação do art. 1.873-3, a convenção da indivisibilidade é
considerada concluída somente enquanto perdurar o pacto civil de
solidariedade, e na hipótese de dissolução deste. Além de tudo, com a
dissolução do pacto, os parceiros podem decidir que o este continue a
produzir seus efeitos. Esta decisão é submetida às disposições dos artigos
1.873-1 a 1.873-15.367
Art. 515-6. As disposições dos artigos 831, 831-2, 832-3 e 832-4 são
aplicáveis entre parceiros de um pacto civil de solidariedade em caso de
dissolução deste.
As disposições da primeira alínea do art. 831-3 são aplicáveis ao
parceiro sobrevivente já que o de cujus as previu por testamento.
Portanto, o pacto civil de solidariedade põe fim à união com a morte
de um dos parceiros, o sobrevivente pode se prevalecer das disposições das
duas primeiras alíneas do artigo 763.368

367- Article 515-5-3. A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque
partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les
articles 1.873-6 a 1.873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une
convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux
articles 1.873-1 a 1.873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion
de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la
conservation des hypothèques.
Par dérogation à l'article 1.873-3, la convention d'indivision est réputée conclue
pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les
partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est
soumise aux dispositions des articles 1.873-1 à 1.873-15.
368- Article 515-6. Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont
applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de
celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire
survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le
survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
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Art. 515-7. O pacto civil de solidariedade se dissolve com a morte de
um dos parceiros ou com o casamento desses parceiros ou de um dos dois.
Nesse caso, a dissolução se dá à data do falecimento.
O tabelião do tribunal de instancia do lugar de registro do pacto civil
de solidariedade ou o tabelião instrumentário que atuou no registro do
pacto será informado do casamento ou do falecimento para o oficial do
estado civil ou cartório competente, registrando a dissolução e o fazendo
proceder às formalidades de publicação.
O pacto civil de solidariedade se dissolve igualmente por declaração
conjunta dos parceiros ou decisão unilateral de um dos dois.
Os parceiros que decidem colocar fim ao acordo comum do pacto de
solidariedade o encaminham ao cartório do tribunal de instância do lugar de
seu registro ou do tabelião instrumentário (autorizado) que o registrou, com
uma declaração conjunta de seu fim.
O parceiro que decidiu por fim ao pacto civil de solidariedade o
comunica ao outro. Uma cópia deste comunicado é endereçada ao cartório
do tribunal de instância do lugar de seu registro ou ao tabelião que o
registrou o pacto.
O cartório ou tabelião registra a dissolução e faz proceder às
formalidades de publicação.
A dissolução do pacto civil de solidariedade surte efeito, como
relatado por parceiros, à data de seu registro. O que já fica disponível para
conhecimento de terceiros a partir do dia em que as formalidades foram
cumpridas.
Aos estrangeiros, as funções confiadas pelo presente artigo ao
tabelião do tribunal de instância são asseguradas pelos agentes
diplomáticos e cônsules franceses, que procedem ou fazem proceder
igualmente às formalidades previstas na 6ª alínea.
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Os parceiros procedem da mesma forma à liquidação dos direitos e
obrigações resultantes do pacto civil de solidariedade. Na falta de acordo, o
juiz estabelece as conseqüências patrimoniais da ruptura, sem prejuízo da
reparação de dano eventualmente súbito.
Salvo convenção em contrário, os acordos dos parceiros cuja
titularidade é de um dos parceiros em vez de outro são avaliados de acordo
com as regras previstas no Art. 1.469. Esses acordos podem ser
compensados com as vantagens que seus titulares podem tirar da vida em
comum, notadamente não contribuem à altura das faculdades às dívidas
contraídas com os problemas da vida cotidiana.369
369- Article 515-7. Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des
partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution
prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité
ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du
mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et
fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de
solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son
enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte
une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à
l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal
d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à
l'enregistrement du pacte.
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les
partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du
jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal
d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui
procèdent ou font proceder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations
résultant pour eux du pacte civil de solidarité.A défaut d'accord, le juge statue sur les
conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage
éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un
envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances
peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie
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Art. 515-7-1. As condições de formação e os efeitos do
companheirismo registraram aqui as causas e os efeitos da dissolução, e são
assumidas as disposições materiais do Estado de autoridade que procedeu
ao seu registro.370

Capítulo II – Do Concubinato
Art. 515-8. O concubinato é uma união de fato, caracterizado por
uma vida em comum, apresentando um caráter de estabilidade e de
continuidade, entre duas pessoas, de sexo diferente ou do mesmo sexo, que
vivem em casal.371

E.2) Bélgica:
Havia adotado o Código Civil francês de 1804, que nada dispunha
sobre o tema. Todavia, houve alterações do Código Civil, instituindo-se a
“coabitação legal”. Assim é que, aos 23 de novembro de 1998 (publicação
dia 1º.12.1999) foi editada alteração que admitiu a “coabitação legal, com
registro de pacto das partes”. Acerca da denominada “coabitação legal”, o
Code Civil da Bélgica estabelece, no TÍTULO V bis. - [inserido por < L
1998-11-23/35, SS. 2, eficaz: 01-01-2000 >], o seguinte372:
commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes
contractées pour les besoins de la vie courante.
370- Article 515-7-1. Les conditions de formation et les effets d'un partenariat
enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux
dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
371- Chapitre II : Du concubinage
Article 515-8. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de
sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
372- Feita a tradução livre acima, no corpo do texto, adiante transcrevemos a redação
legislativa original: Code Civil da Bélgica: TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-1123/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale. Art. 1475. <L
1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Par "cohabitation légale",
il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une
déclaration au sens de l'article 1476. § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de
cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne
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Da coabitação legal. Art. 1.475 < L 1998-11-23/35, art. 2, 004.
Eficazes: 01-01-2000 >
§ 1º - Por "coabitação legal" compreende-se a situação de vida
comum de duas pessoas que fizeram uma declaração conforme o art.
1.476.

pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale; 2° être capables de
contracter conformément aux articles 1123 et 1124. Art. 1476. <L 1998-11-23/35, art.
2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est
faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile
commun. Cet écrit contient les informations suivantes : 1° la date de la déclaration; 2°
les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties; 3° le
domicile commun; 4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement; 5°
la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu
des articles 1475 à 1479; 6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article
1478, conclue entre les parties.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales
régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le
registre de la population. [L'article 64, §§ 3 et 4, s'applique par analogie aux actes de
l'état civil et aux preuves qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est
satisfait aux conditions légales.] <L 2005-12-03/33, art. 3, 015; En vigueur : 01-022006>
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou
lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe. Il peut être mis fin à la
cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement
par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre
récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.
Cet écrit contient les informations suivantes: 1° la date de la déclaration; 2° les noms,
prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties
ou de la partie qui fait la déclaration; 3° le domicile des deux parties; 4° la mention de
la volonté de mettre fin à la cohabitation légale. La déclaration de cessation par
consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des
deux parties ou, dans le cas ou les parties ne sont pas domiciliées dans la même
commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce
cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre
recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie. La
déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune
du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la
même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui
fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les
huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le
même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du
domicile de l'autre partie. En tout état de cause, les frais de la signification et de la
notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration. L'officier
de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la
population.
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§ 2º - Para fazer uma declaração de coabitação legal, as duas partes
devem satisfazer as seguintes condições: 1º) não ser ligadas por casamento
ou uma outra coabitação legal; 2º) ser capazes de contratar conforme os
artigos 1.123 e 1.124. (Destacamos em negrito).
Art. 1.476 < L 1998-11-23/35, art. 2, 004. Eficazes: 01-01-2000h >
§ 1º - Uma declaração de coabitação legal é feita por meio de um
escrito e entregue contra recibo ao oficial do estado civil do domicílio
comum. (Destacamos em negrito).
Este texto contém as seguintes informações: 1º) a data da declaração.
2º) nomes, prenomes, lugar e data do nascimento e assinaturas das duas
partes. 3º) o domicílio comum; 4 º) a menção da vontade das partes de
coabitar legalemente. 5º) a menção de que as duas partes tomaram
conhecimento prévio do conteúdo dos arts. 1.475 a 1.479; 6º) sendo o caso,
menção da convenção enfocada no art. 1.478, concluída entre as partes.
O oficial do registro civil verifica se as duas partes satisfazem as
condições legais da coabitação legal e, na afirmativa, lança a declaração no
registro da população. [Seção 64, § § 3º e 4º são aplicáveis por analogia a
actos de estado civil e as provas que, se for o caso, pede-se para justificar
que cumpre os requisitos legais.] < L 2005-12-03/33, art. 3, 015. Em vigor:
2006-02-01 > (Destacamos em negrito).
§ 2º - A coabitação legal termina quando uma das partes se casa,
falece, ou quando ela é encerrada em conformidade o presente parágrafo. À
coabitação pode-se por fim, de comum acordo

ou unilateralmente,

mediante declaração escrita e entregue, contra recibo, ao oficial do estado
civil, conforme a alínea seguinte. A declaração deve conter as seguintes
informações: 1º) a data da declaração; 2º) nomes, prenomes, locais e datas
de nascimento para ambas as partes e as assinaturas de ambas as partes ou a
parte que apresenta a declaração; 3º) o domicílio das partes; 4º) a
declaração de vontade de terminar a coabitação legal. A declaração de
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encerramento por mútuo consentimento é entregue ao oficial do domicílio
comum ou de uma das partes se não estão domiciliadas no mesmo
município. Nesse caso, o oficial do estado civil notifica a rescisão, no prazo
de oito dias e por carta registada, ao outro oficial do estado civil do
município de residência da outra parte, quando for outro. Em qualquer
caso, as taxas de serviço e notificação devem ser pago antes de ser feita a
declaração. O oficial do estado civil certifica o encerramento da coabitação
legal no registro da população.
São esses alguns dos modelos de normas constitucionais em relação
ao tema “concubinato”, “uniones no matrimoniales”, “parejas de hecho”,
“uniones de hecho”, “uniões de facto”.
Feita essa análise comparativa, constatamos ter peculiaridade o
disposto em nossa Constituição Federal, segunda parte do § 3º do art. 226.
Como vimos, no direito comparado existem Cartas Constitucionais
amparando relacionamentos equivalentes ao que denominados “união
estável”, porém, não encontramos disposição constitucional com os
dizeres: “devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Esta é uma
peculiaridade da Carta Constitucional brasileira.
Em nosso país, segundo José Lamartine Corrêa de Oliveira e
Francisco José Ferreira Muniz, “a Constituição, ao fazer da união estável
objeto de uma garantia institucional, admite a possibilidade de equipará-la
ao casamento. Há entendimento que esta equiparação se faz pela conversão
da união estável em casamento (art. 226, § 3º)”373.
Oportuno pensarmos nas normas infraconstitucionais que atribuem
direitos e deveres aos conviventes tal como para os casados. Adverte Maria
Helena Diniz que: “se as pessoas vivem em união estável, o fazem para
373- OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de, & MUNIZ, Francisco José Ferreira.
Direito de família – direito matrimonial. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p.
91 – assim sustentam ao realizarem estudo de direito comparado, nos moldes ao que ora
desenvolvemos.
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escapar das obrigações matrimoniais. Deveria o Estado, então, atribuir-lhes
os mesmos efeitos do casamento? Se ao optar pela união estável, os
conviventes expressam o livre exercício da liberdade de não aderir ao
matrimônio, o art. 226, § 3º, da Constituição Federal apenas cria a função
estatal de proteger o companheirismo como entidade familiar, editando, por
exemplo, normas sobre subvenção familiar para aquisição de casa própria
ou assistência educacional e de promover o incentivo de sua conversão em
casamento, apontando procedimentos rápidos e eficazes para tanto”.
Inexiste pretensão de substituir o casamento pela união permanente,
tampouco de equiparar ambos, mesmo porque só se poderia converter o
desigual. “Com a integração legislativa, permitir-se-ão às pessoas que
tenham um convívio estável certas garantias, direitos e obrigações, desde
que o convertam em casamento”.
Com relação às normas infraconstitucionais, Código Civil e leis
extravagantes, especialmente as Leis n. 8.971/1994 e 9.278/1996, em parte
revogada, é apropriado consideramos, consoante Maria Helena Diniz374, a
teoria da incidência normativa, que privilegia o fenômeno eficacial e não o
da validade. Assim será importante, para melhor compreensão dessas
normas infraconstitucionais, que outorgam direitos e deveres aos
conviventes, em vez de apenas traçar requisitos para exercício do direito à
conversão da união estável em casamento, e, pois, podem ser consideradas
inconstitucionais. A diversidade entre o art. 226, § 3º, da Constituição da
República e as leis (Código Civil e leis extravagantes, especialmente as
Leis n. 8.971/1994 e 9.278/1996, em parte revogada), pode ser visualizada
sob a égide do princípio da interação, que permite ao sistema normativo
conter mais de uma cadeia normativa, até que as normas inconstitucionais
venham a sofrer retirada de executoriedade, mediante o devido controle de
constitucionalidade, a culminar nos moldes do art. 52, inciso X, da
374- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 434-7.
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Constituição da República. Nesse sentido há ensinamentos de Tércio
Sampaio Ferraz375 e de Carlos Ayres Britto376.

3.2) União estável como preparação para o casamento
Muitos casais optam pela união estável, considerando este
relacionamento informal como uma etapa transitória, antecedendo o escopo
principal – o casamento. Essa é uma das principais razões constituírem-se
uniões estáveis.
Miguel Reale377 considera muito relevante a “‘destinação da união
estável’, como primeiro passo para o casamento”.
No dizer de Guilherme Calmon Nogueira da Gama378, “... o
companheirismo serve como uma etapa a ser experimentada por aqueles
que não possuam ainda plena convicção de seus sentimentos, mas sintam
necessidade de estabelecer um convívio conjugal, levados por uma das
várias causas apontadas pelos estudiosos, ou ainda por aqueles que não
acreditam no casamento como instituto formador de família, mas que
pretendem manter vida conjugal nos existentes para o casamento”.
A situação, existente até 1977, em nosso país, de impossibilidade do
“divórcio a vínculo”, é considerada, por Sílvio Rodrigues, talvez a mais
importante causa da multiplicidade de concubinatos, bem como considera
as hipóteses de casais unidos apenas com matrimônio religioso ou que
375- FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. Rio de Janeiro: Forense,
4ª edição, 2006, p. 137-59.
376- BRITTO, Carlos Ayres. O problema da lacuna jurídica no direito constitucional
brasileiro. Trabalho apresentado durante o Curso de Mestrado da PUCSP, 1981, p. 4752, apud DINIZ, Maria Helena, Norma, cit., p. 157. No dizer desse jurista, atualmente
Ministro do Supremo Tribunal Federal, “havendo conflito, o aplicador parte do
problema para o sistema jurídico, com o intuito de saber se nele se encontra a resposta
mais adequada, socorrendo-se dos critérios por ele fornecidos, ante o mínimo de
condições a atender, para que sua decisão seja recepcionada pelo sistema, em sua
imperatividade. Aquele mínimo de condições é aferível à luz das regras de calibração”
377- REALE, Miguel. As entidades, cit., p. 72.
378- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, O companheirismo, cit., p. 57-8.
Destacamos em itálico.
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decidem fazer vida em comum porque não podem ou não querem contrair
matrimônio. Constatou serem freqüentes as uniões estabelecidas entre duas
pessoas, uma ou ambas separadas de seus antigos cônjuges, que decidem
fazer a vida em comum sob um mesmo teto, tomando “posse de um estado
que é idêntico ao de casado”, assumindo tacitamente os direitos e deveres
de cônjuges379.
Semelhante é o entendimento de Álvaro Villaça Azevedo, que
desenvolveu interessante análise histórica a respeito380.
Também observamos considerações de direito comparado.
Com relação à Argentina, Oscar Borgonovo381 considera a presença
numerosa de casais com impedimentos decorrentes de vínculos com
379- RODRIGUES, Sílvio. Direito, vol. 6, cit., p. 261.
380- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 192-3. Esse doutrinador historia a
respeito: “Com a edição do Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, que secularizou o
casamento, reeditando-se esse sistema no Código Civil. Com isso, deixou o Estado
brasileiro não só de considerar o casamento de fato (por mera convivência duradoura
dos cônjuges), bem como o casamento religioso, que hoje, por si só, sem o posterior
registro civil, é considerado concubinato. Não tem ele existência autônoma,
independente, como antes desse Decreto de 1890. A par desse sistema formal, com
muitos óbices à separação, e a par das dificuldades ao registro do casamento religioso,
surgiu, paralelamente, uma nova tendência de constituição da família, pelo concubinato,
que existe com grande intensidade nos países latino-americanos. Ressalte-se que, entre
nós, a falta de registro civil do casamento religioso, base secular de constituição de
família, importa concubinato. É certo, ainda, que, com o advento do progresso e a
agitação nos centros urbanos, diminuiu sobremaneira e paulatinamente a tolerância e a
compreensão dos problemas aflitivos dos casais, levando esse estado de coisas aos
desquites (hoje, separações judiciais). Como crescesse o número de desquites, era
preciso que se possibilitasse a existência do divórcio, pela reforma constitucional, que
só ocorreu em meados de 1977. Embora a sociedade brasileira reprovasse o
concubinato, também como forma de constituição familiar, no começo do século, o
certo é que, com esse numero crescente de desquitados, impossibilitados de casarem-se,
eles constituíram suas novas famílias, à margem da proteção legal, cumprindo o
desígnio da lei natural de que o homem é animal gregário e necessita dessa convivência
do lar. Mesmo com o surgimento do divórcio, entre nós, pela Lei n. 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, não surtiu ele o efeito esperado, que todos se divorciassem, para
casarem-se após. Preferiu o povo brasileiro, com a nova filosofia liberal, que em seu
meio se radicara, continuar mantendo e constituindo sua família de fato, pelas
uniões estáveis. A sociedade que, a princípio, fora hostil à família concubinária, a
ela acostumara-se e não reagiu, de início, favoravelmente à solução tardia que lhe
deu o legislador pátrio. Realmente, não poderiam os desquitados ficar aguardando a
Lei do Divórcio, até o final do ano de 1977, para constituírem suas novas famílias.”
(Grifos nossos).
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terceiros, e que esse fenômeno tem motivado pronunciamentos judiciais
que se aderem ao conceito amplo de concubinato.
No mesmo sentido, os portugueses Francisco Pereira Coelho e
Guilherme de Oliveira382, ao abordarem as motivações determinantes da
constituição de uma “união de facto”, consideram que, “às vezes trata-se de
convivência pré-marital, assumida como situação transitória”, entre
pessoas que pretendem se casar, todavia, há um impedimento temporário
ao casamento, e decidem “juntar-se”, com o escopo de se casarem tão logo
cesse o empecilho, seja de fato ou legal. Assim ocorre, por exemplo,
quando um dos sujeitos da relação está ligado por vínculo matrimonial
ainda não dissolvido, seja porque o processo está tramitando, seja porque se
aguarda o preenchimento dos requisitos para o divórcio. Contudo, “os
sujeitos da relação de facto têm a firme disposição de casar logo que a
sentença de divórcio transite em julgado e corra o prazo internupcial”.
Victoria Camarero Suárez383, da Espanha, entende possível
relacionar, “el fenómeno social” em estudo, dentre outras causas, como
“una etapa de transición que conduzca a las primeiras núpcias” e, nessa
situação, “la cohabitación tenderá a ser um periodo transitorio, o lo que es
lo mismo: ‘um matrimonio a prueba’”, aliás, é atitude tolerada e aceita em
grande parte da sociedade e costume em alguns lugares. Junto a essas
opiniões possíveis, encontra-se a que obedece a “una etapa de transición
que conduzca a ulteriores núpcias”.

381- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 23-4.
382- COELHO, Francisco Pereira, & OLIVEIRA, Guilherme de. Curso, cit., p. 54-5 –
os autores ressaltam tratar do tema apenas considerando os relacionamentos
heterossexuais, pois, naquele país, há equiparação legal entre as uniões de facto
homossexuais com as heterossexuais.
383- SUÁREZ, Vitória Camarero. Las uniones, cit., p. 27.
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3.3) Dados estatísticos da realidade brasileira384
Observamos as seguintes informações junto ao IBGE:

Esses números demonstram, em síntese, que, dos casais brasileiros,
mais de 1/3 (um terço) vivem em união estável (uniões consensuais e
casamento apenas religioso). Senão vejamos: total de pessoas que vivem
em união = 67.713.209 o total de casais não unidos pelo casamento civil
[casamento religioso (2.990.848) e uniões consensuais (19.391.597)] diz
respeito a 22.382.445 = 33,0547% das mencionados 67.713.209.
Portanto, mais de 1/3 dos casais brasileiros pode optar por exercer o
direito à conversão da união estável em casamento.

384http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm.
Esse sítio eletrônico esclarece que os dados do Censo 2010 ainda estão sendo
processados e, no que se refere ao aspecto “nupcialidade”, apenas serão divulgados em
2012.
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A respeito das constatações do IBGE, relativamente à formalização
de vínculos matrimoniais, o Jornal O Estado de S. Paulo, trouxe
reportagens385. Outra publicação diz respeito à “procura de casais por
formalizarem uniões consensuais”386.
385- FARID, Jacqueline. O Estado de S. Paulo. 25 de novembro de 2009. In,
www.estadao.com.br – acesso dia 03.05.2011. O jornal traz dados estatísticos e outras
informações concernentes à formalização de vínculos, a saber: “IBGE: total de
casamentos aumentou 35% em 10 anos. O total de casamentos de pessoas com 15 anos
ou mais no Brasil aumentou 4,5% em 2008 ante o ano anterior, totalizando 936.538,
informou a pesquisa de Registro Civil divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a 1998, houve um aumento de 34,8% no
número de casamentos. ‘O crescimento nos casamentos está relacionado à melhoria no
acesso aos serviços de Justiça, à procura de casais para formalizarem uniões
consensuais e à oferta de casamentos coletivos’, diz o IBGE. De acordo com o
estudo, o total de casamentos no Brasil tem sido crescente em termos absolutos e
relativos nos últimos dez anos, com destaque para o período entre 2003 e 2008, cujo
aumento pode ser observado no índice de nupcialidade legal, que passou de 5,8 por mil
(5,8 casamentos legais para cada mil pessoas) para 6,7 por mil. A pesquisa mostra
também que os homens e mulheres estão se casando mais tarde. No ano passado, a
maior taxa de nupcialidade entre as mulheres permaneceu no grupo etário de 20 a 24
anos (29,7 por mil), que em 1998 chegava a 31,6 por mil. Já o índice de nupcialidade de
mulheres mais jovens, de 15 a 19 anos (16,3 por mil), em 2008 foi significativamente
inferior ao observado em 1998 (22,6 por mil). Contudo, a taxa eleva-se continuamente
entre as mulheres 25 a 29 anos, nesse período, passando de 19,4 por mil para 28,4 por
mil. Já os homens tiveram índice de nupcialidade mais elevado no grupo cujas idades
estão compreendidas entre 25 e 29 anos (32,7 por mil), sendo este valor mais elevado
que o observado em 1998 (29,3 por mil). Para todos os grupos de homens, a partir de 25
anos, as taxas de nupcialidade aumentaram com o passar dos anos.” Destacamos em
negrito.
Outro texto, do aludido jornal, também de 25.11.2009, tem o seguinte teor:
Preço mais baixo faz mais pessoas optarem pelo casamento. Eventos patrocinados
por prefeituras, igrejas colaboram com o aumento das uniões, segundo o IBGE. Eventos
patrocinados por prefeituras, igrejas ou com os custos divididos entre os noivos são
responsáveis por elevar o número de casamentos no país. A queda no custo dos
casamentos por meio de uniões coletivas, que refletem melhorias no acesso aos
serviços de Justiça, faz com que mais casais formalizem suas uniões. A constatação
é da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta dados de
casamentos realizados no país entre os anos de 1998 e 2008. No período, o destaque é
o número de casamentos entre 2003 e 2008, que chegou a 6,7 uniões por grupo de mil
brasileiros. No ano passado, foram 959,9 mil casamentos, a maioria de mulheres de 20 a
24 anos e de homens de 25 a 29 anos. A pesquisa chama a atenção para a proporção de
mulheres divorciadas que se uniram a homens solteiros - que subiu de 2,1% para 4,1% em relação ao casamento de homens divorciados com mulheres solteiras, que passou de
4,6% para 7,4%.
O estado do Rio apresenta a maior freqüência de mulheres
divorciadas com homens solteiros: 5,4% do total. Por outro lado, tem a menor
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3.4) A conversão da união estável em casamento e a Teoria
Tridimensional do Direito
Teremos por referências os ensinamentos de Miguel Reale387.
Esse jurista sustenta a posição do tridimensionalismo jurídico
concreto, dinâmico e dialético. Nesse sentido, “só e enquanto se coloca a
tridimensionalidade nesse contexto problemático, é que se pode falar,
propriamente, em ‘teoria tridimensional’”.
Maria Helena Diniz388 explica que, segundo Miguel Reale, a
estrutura do direito é tridimensional, ao situar-se o direito na região ôntica
dos objetos culturais e “pela análise fenomenológica da experiência
jurídica, confirmada pelos dados históricos”. Como o elemento normativo,
proporção de casamentos entre solteiros. No Distrito Federal, 10,1% dos casamentos
eram de homens divorciados com mulheres solteiras, o maior índice do país. As taxas
mais elevadas de casamentos por cada mil habitantes foram registradas no Acre e no
Espírito Santo, 12% e 9,6% respectivamente, enquanto o Pará (4,4%) e o Rio Grande do
Sul (4,5%) registram as menores. A pesquisa também revela que no ano passado foram
feitas 98, 2 mil separações sem recursos nos tabelionatos. A taxa de divórcio (o total de
divórcios por grupo de mil) atingiu 1,5% no ano. Nesse tipo de separação, 88,7% das
mulheres ficaram com a guarda dos filhos.”
386- WERNECK, Felipe. O Estado de S. Paulo. 18 de setembro de 2010. Taxa de
casamentos tem maior marca desde 1999. Em 2008, chegou a 6,7%; tendência de
aumento é contínua desde 2002 e é incentivada pelo Código Civil renovado. A taxa de
nupcialidade legal no País chegou a 6,7% em 2008, a maior desde 1999. A tendência
de aumento é contínua desde 2002, quando atingira 5,6% para a população de 15
anos ou mais, como o IBGE havia mostrado na pesquisa Estatísticas do Registro
Civil. Pesquisadores atribuem o aumento à melhoria no acesso aos serviços de
Justiça, à procura de casais por formalizarem uniões consensuais, incentivadas
pelo Código Civil (renovado em 2002) e por ofertas de casamentos coletivos. A
maior ocorrência entre mulheres permaneceu no grupo de 20 a 24 anos (29,7%). Entre
homens, a taxa mais elevada foi registrada entre os de 25 a 29 anos (28,4%). A partir
dos 60 anos, as taxas obtidas pelo homens são mais que o dobro que as das mulheres. A
taxa mais alta em 2008 foi registrada no Acre (12%). A taxa de nupcialidade legal é
obtida pela divisão do número de casamentos pelo de habitantes. Esse resultado é então
multiplicado por mil. Ao abrir o capítulo da Síntese de Indicadores Sociais sobre o
tema, citando que, no Brasil, o casamento regulamentado pelo Código Civil é
"necessariamente monogâmico", o IBGE lembra que a Argentina oficializou em maio
sua primeira união civil de um casal homossexual.” Destacamos em negrito.
387- REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. São Paulo: Saraiva, 5ª edição,
2005, p. 67-128. O direito como experiência. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 2002, p.
187-233.
388- DINIZ, Maria Helena, Compêndio, cit., p. 141-3.
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que disciplina os comportamentos individuais e coletivos, pressupõe
sempre uma da situação de fato, referida a determinados valores. Se direito
é a integração normativa de fatos e valores, ante a triplicidade dos aspectos
do jurídico – fato, valor e norma, não há como separar o fato da conduta,
nem o valor ou finalidade a que a conduta está relacionada, nem a norma
que incide sobre ela. Com isso, o direito assume um “tridimensionalismo
concreto, dinâmico e dialético”, pois, fato, valor e norma, como elementos
integrantes do direito, estão em permanente atração polar, considerando
que, fato tende a realizar o valor, mediante a norma. A conexão se dá
mediante a denominada “dialética da implicação e da polaridade”.
Compreendemos, em suma, que o termo “tridimensional” só pode ser
visto como significando um “processo dialético”389, no qual, “o elemento
normativo integra em si e supera a correlação fático-axiológica, podendo a
norma, por sua vez, converter-se em fato, em ulterior momento do
processo, mas somente com referência e em função de uma nova integração
normativa determinada por novas exigências axiológicas e novas
intercorrências fáticas. Desse modo, quer se considere a experiência
jurídica, estaticamente, na sua estrutura, quer em sua funcionalidade, ou
projeção histórica, verifica-se que ela só pode ser compreendida em termos
de normativismo concreto, consubstanciando-se nas regras de direito toda a
gama de valores, interesses e motivos de que se compõe a vida humana, e
que o intérprete deve procurar captar, não apenas segundo as significações
particulares emergentes da ‘praxis social’, mas também na unidade
sistemática e objetiva do ordenamento vigente”.
As “exigências axiológicas” podem ser as mais diversas,
distribuindo-se por uma escala de tendências de ordem espiritual, moral,
intelectual, econômica etc. Ao longo da história e em função do meio social
em que o direito é vivido, as “condições fáticas” igualmente variam com
389- REALE, Miguel. Teoria tridimensional, cit. p. 67-128.
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maior ou menor intensidade e extensão. Entre fato (ou “complexo de
situações fáticas”) e valor (ou “complexo de exigências axiológicas”)
existe uma “permanente tensão”. De uma forma ou de outra, o homem não
pode viver sem ordem, confluindo, mais cedo ou mais tarde, para o leito de
uma “solução normativa”.
Também observamos que deverá ser cumprido o processo
legislativo, passando pelo debate das diferentes forças de opinião do
parlamento, e apenas o ato decisório, final, é que põe termo ao flutuar das
tensões fático-axiológicas, permitindo que a norma de direito se aperfeiçoe
como modelo vigente.
Em que pese a prevalência dos fatores irracionais no ato decisório, a
regra de direito se apresenta, aos olhos do jurista, como um dado que lhe
cabe analisar como elo de um sistema, à luz do “princípio da racionalidade
substancial do ordenamento jurídico”, e, também, como momento de um
processo dialético de composição de interesses em conflito – a “norma
particular”, não obstante a possível impureza de sua gênese, subordina-se à
dupla e correlata exigência de sistematicidade e de dialeticidade inerente à
experiência jurídica como um todo.
Na nomogênese jurídica, o Poder representa sempre um momento de
livre escolha. Assim ocorre, principalmente, no plano legislativo, como nos
países de tradição romanística, mas, também quando o direito resulta de
atividade jurisdicional, como acontece nos países do common law.
À

norma

jurídica

corresponde

sempre

certo

“horizonte

intransponível” de vigência e eficácia, dentro do qual é mister que se
mantenha o intérprete, sob pena de se comprometer o valor de certeza, que
é essencial ao direito.
A “certeza do direito” só é possível pela subordinação estrita do
juiz à lei, e, a certeza reclamada, não é a dos movimentos de um autômato,
mas, a que resulta do sentido objetivo dos fatos, segundo valores
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consagrados nos modelos jurídicos. Os valores objeto de interpretação pelo
ou pelo administrador não são os da convicção singular ou da predileção
individual do intérprete, porém, os valores vigentes na comunidade.
Feitos essas ponderações sobre a Teoria Tridimensional do Direito,
voltamos a refletir sobre o tema conversão da união estável em casamento.
Ao longo desta dissertação, além do reconhecimento da união estável
como entidade familiar, para fins de proteção do Estado, estamos
constatando que a Constituição Federal de 1988, art. 226, § 3º, segunda
parte, deixou expresso o seguinte comando: “devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento”.
Destarte, passamos a compreender que, diante de reiterados fatos, os
inúmeros relacionamentos de casais sem a formalidade do matrimônio, a
conversão da união estável em casamento passou a ser um valor prestigiado
pelo Constituinte como norma. Essa inter-relação compreende a obtenção
dos efeitos matrimoniais ao relacionamento do casal, segundo configura a
Teoria Tridimensional do Direito, da inter-relação entre fato, valor e
norma.
Pensamos ser admitido enxergar a teoria desenvolvida por Miguel
Reale em mais esse preceito constitucional, ou seja: a partir do fato (ou
fatos – inúmeras relações de “concubinato” ou “uniões estáveis”), que,
diante da realidade social que envolvem, passou a ser considerado valor,
mas, também é valor a preocupação de ser facilitada a conversão em
casamento, veio a ser editada norma (art. 226, § 3º, da Constituição Federal
de 1988).
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3.5) A constitucionalização do direito civil
Carlos Alberto Bittar390 discorre sobre a constitucionalização e a
internacionalização do direito de família, considerando a Constituição
Federal de 1934 como a primeira a estabelecer a família como organismo
jurídico e social.
Em termos de direito comparado391, Carlos Alberto Bittar discorre
sobre “a reforma operada em nosso tempo”, esclarecendo o seguinte: na
França, perdura o sistema do Código de Napoleão; na Itália, há previsão
constitucional sobre o casamento; na Alemanha, vale destacar o sistema de
co-gestão; em Portugal, a Constituição estabelece as orientações básicas.
Diante disso, ressalta haver, portanto, tendência do mundo ocidental, em
tema de direito de família, destacando-se, na Espanha, a fórmula protetiva
do grupo familiar.
Ainda em sede de direito comparado, Guilherme Calmon Nogueira
da Gama392, reportando-se a Paolo Biscaretti di Ruffia, elucida haver, na
Constituição italiana, três artigos (29 a 31)393 dedicados à família.

390- BITTAR, Carlos Alberto, Novos rumos, cit., p. 8-37.
391- BITTAR, Carlos Alberto, Direito de família, Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2ª edição, revista e atualizada por Carlos Alberto Bittar Filho e Márcia
Sguizzardi Bittar, 2006, p. 22-5.
392- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, O companheirismo, cit., p. 52.
393- Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. (Em
vernáculo: Art. 29. A república reconhece os direitos da família como sociedade natural
fundada sobre (o) matrimônio. O matrimônio é ordenado sobre a igualdade moral e
jurídica dos cônjuges, com os limites estabelecidos pela lei como a garantia da unidade
familiar).
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. (Em vernáculo: Art. 30.
É direito e dever dos genitores manter, instruir e educar os filhos, mesmo se nascidos
fora do matrimônio. Nos casos de incapacidade dos genitores, a lei providenciará para
que sejam liberados de seus deveres. A lei assegura aos filhos nascidos fora do
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Augusto Cesar Belluscio394, da Argentina, apresentou “un panorama
sobre las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho de
familia”.
Luís Roberto Barroso395 associa a constitucionalização do direito a
“um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os
valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios
e regras Constitucionais passam a condicionar a validade e o sentimento de
todas as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a
constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e
notadamente nas suas relações com particulares. Porém, mais original
ainda: repercute, também, nas relações entre particulares”.

casamento toda a tutela jurídica e social, compatível com os direitos dos membros da
família legítima. A lei dita as normas e os limites para a busca da paternidade.)
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo. (Em vernáculo: Art. 31. A República
favorece com incentivos econômicos e outras providências a formação da família e o
adimplemento dos deveres relacionados, com particular resguardo das famílias
numerosas. Protege a maternidade, a infância e a juventude, favorecendo os institutos
necessários a tal escopo.).
394- BELLUSCIO, Augusto Cesar. Derecho constitucional, cit., p. 41-54.
395- BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito contemporâneo (os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo). São Paulo: Saraiva, 2009, p. 351-2 e
360-72. Nessa oportunidade, desenvolve análise de direito comparado, abrangendo
Reino Unido, Estados Unidos, Itália e França. No que se refere ao “direito civil,
desempenhou no Brasil – como alhures – o papel de um direito geral, que precedeu
muitas áreas de especialização, e conferia certa unidade dogmática ao ordenamento. A
própria teoria geral do Direito era estudada dentro do direito civil, e só mais
recentemente adquiriu autonomia didática. No caso brasileiro, deve-se registrar que, o
Código Civil já vinha perdendo influência no âmbito do próprio direito privado. É que,
ao longo do tempo, à medida que o Código envelhecia, inúmeras leis específicas foram
editadas, passando a formar microssistemas autônomos em relação a ele, em temas
como alimentos, filiação, divórcio, locação, consumidor, criança e adolescente,
sociedades empresariais. A exemplo do que se passou na Itália, também entre nós deuse a ‘descodificação’ do direito civil (nesse ponto reporta-se a Pietro Perlingieri, in
Perfis do direito civil), fenômeno que não foi afetado substancialmente pela
promulgação de um novo Código Civil em 2002, com vigência a partir de 2003”.
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Com relação a processo, no Brasil, Luis Roberto Barroso considera
que, “todos os principais ramos do direito infraconstitucional tiveram
aspectos seus, de maior ou menor relevância, tratados na Constituição”,
inclusive, união estável, como institutos de direito civil. Embora esse
“fenômeno” não se confunda com a presença de normas de direito
infraconstitucional na Constituição, há um “natural espaço de superposição
entre os dois temas”. À medida que determinados princípios e regras
ascendem à Constituição, “sua interação com as demais normas daquele
subsistema muda de qualidade e passa a ter um caráter subordinante”.
A Constituição passa a ser “não apenas um sistema em si – com a sua
ordem, unidade e harmonia – mas, também um modo de olhar e interpretar
todos os demais ramos do Direito. Esse fenômeno, identificado por alguns
autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem
jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a
realizar os valores nela consagrados”. Reportando-se a J.J. Gomes
Canotilho e Vital Moreira, Luis Roberto Barroso sustenta que a
constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua
principal marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros
domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica
constitucional.
Pietro Perlingieri396 observa que “o Código Civil certamente perdeu a
centralidade de outrora. O papel unificador do sistema, tanto nos seus
aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância
publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto
Constitucional.”

396- PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil – introdução ao direito civil
constitucional. Tradução de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 3ª
edição, 2007, p. 6.
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Gustavo Tepedino leciona sobre as “premissas metodológicas para a
Constitucionalização do Direito Civil” 397.
Para nos atermos ao direito civil, vale ressaltar ainda, das lições de
Luis Roberto Barroso398, a observação sobre as três fases distintas da
constitucionalização do direito civil, a partir da indiferença até a
convivência intensa, sendo marco inicial dessa trajetória a Revolução
Francesa. Essas três fases são: “1ª) dos mundos apartados; 2ª) da
publicização do direito privado; e 3ª) da constitucionalização do direito
civil”.
A fase atual é marcada pela passagem da Constituição para o centro
do sistema jurídico, onde “passa a atuar como filtro axiológico pelo qual se
deve ler o direito civil”, conforme supracitado. Nesse contexto é que ocorre
a “virada axiológica do direito civil, tanto pela vinda de normas de direito
civil para a Constituição como, sobretudo, pela ida da Constituição para a
interpretação do direito civil, impondo um novo conjunto de valores e
princípios”. O direito de família, especialmente, “passa por uma revolução,
com destaque para a afetividade em prejuízo de concepções puramente
formais ou patrimoniais”. Há o reconhecimento de uma pluralidade de
formas de constituição da família, dentre elas “o casamento e a união
estável”.
Observamos, também, lições de Roberto Rosas399 sobre direito
constitucional e direito civil. Quanto à família, encontra enorme espaço na
Constituição, “como já encontrara estrangeiros”. Nesses casos, o papel
atribuído às entidades familiares, ao contrário do conceito de unidade

397- TEPEDINO, Gustavo. Temas, cit., p. 1-23.
398- BARROSO, Luís Roberto. Curso, cit., p. 366-72.
399- ROSAS, Roberto. Constitucional e direito civil, in, Cadernos de direito
constitucional e ciência política, n. 28. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, julhosetembro, 1999, p. 35. DINIZ, Maria Helena. Norma, cit., p. 1-18.
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familiar, desloca-se do casamento para as relações familiares, com
dignidade de seus membros.

3.6) Efeitos da norma constitucional em estudo
Neste tópico, preocupamo-nos com a questão da eficácia
constitucional da norma em estudo, por ser de suma importância à
adequada compreensão do tema.
Para tanto, pautamo-nos, mais uma vez, em toda amplitude dos
ensinamentos de Maria Helena Diniz400, a respeito da tarefa do jurista de
descrever e interpretar normas, determinando, descritivamente, as
conseqüências, ou efeitos, que delas decorrem.
Segundo a jurista, “A eficácia constitucional envolve, dentre outros,
o problema das fontes jurídicas, do conflito normativo e da sistematização
do direito”. Os elementos do sistema estão vinculados entre si por uma
relação, sendo interdependentes. Se houver “incongruência” entre eles,
haverá quebra de isomorfia e “lacuna”; se surgir conflito dentro do
subsistema normativo, haverá “antinomia”. Aliás, o subsistema normativo é
“aberto e incompleto”.
A norma constitucional, porque se sobrepõe às demais, estabelece
como se devem produzir outras normas.
Constituem “peças essenciais na configuração do problema
eficacial”: a) a supremacia da norma constitucional como fonte jurídicoformal; b) o controle da constitucionalidade pelo Poder Judiciário
(Constituição da República, art. 102); e c) a concepção da ordem jurídica
como sistema – “o direito não é um sistema jurídico, mas uma realidade
que pode ser concebida de forma sistemática pela ciência do direito”. Essa
análise da problemática da delimitação conceitual de eficácia constitucional
é feita sob o enfoque semiológico, por fornecer uma visão global.
400- DINIZ, Maria Helena. Norma, cit., p. 1-18.
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Observamos que, a doutrina constitucionalista distingue os institutos
disciplinados pela Constituição entre: os materialmente constitucionais e os
apenas formalmente constitucionais. Direito de família, a princípio, pode
ser considerado assunto apenas formalmente constitucional. Todavia, é da
tradição das constituições brasileiras disciplinar direito de família –
historicamente foi reconhecida a indissolubilidade do matrimônio e o
divórcio, para ser admitido, exigiu emenda constitucional. Além disso,
reputamos importante essa tradição, porque, sendo matéria essencialmente
constitucional e a família base da sociedade e merecedora de especial
proteção do Estado, é adequado que a Constituição Federal discipline esse
instituto. Da mesma forma que, enquanto não adveio a Emenda
Constitucional n. 9/77, não era possível lei disciplinar o divórcio, podemos
considerar que a matéria união estável, especialmente, por ser tema de
direito de família, exige do legislador observância ao que realmente é
ditado pela Constituição da República.
Nesse sentido leciona Manoel Gonçalves Ferreira Filho401.
Luis Roberto Barroso leciona sobre a compreensão da “Constituição
como norma jurídica” como uma das grandes mudanças de paradigma a
partir de meados do século XX, superando-se o modelo até então adotado
na Europa, que via a Constituição apenas como um documento político, um
mero convite à atuação dos Poderes Públicos. Somente após a Segunda
Guerra

Mundial

é

que

se

difundiu

o

modelo

americano

de

constitucionalismo, fundado na “força normativa da Constituição,
documento dotado de supremacia e protegido por mecanismos de controle
de constitucionalidade”.402

401- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São
Paulo: Saraiva, 33ª edição, 2007, p. 374-5.
402- BARROSO, Luís Roberto. Curso, cit., p. 196-216. Assim é que: do
reconhecimento de caráter jurídico às normas constitucionais resultam conseqüências
especialmente relevantes, dentre as quais se podem destacar: a) a Constituição tem
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No dizer de Ruy Barbosa403: “Não há, numa Constituição, cláusulas a
que se deva atribuir meramente o valor de conselhos, avisos ou lições.
Todas têm força imperativa de regras, ditadas pela soberania ou popular a
seus órgãos”.
Retomando os ensinamentos de Maria Helena Diniz404, pensamos a
respeito do complexo problema da eficácia das normas constitucionais,
com enfoque analítico e esquemático, verificamos que, além de identificar
as teorias, preocupa-se com a semiótica. Ademais, nos orienta para
situarmos a questão da eficácia constitucional na evolução históricojurídica.
A eficácia constitucional envolve, dentre outros problemas, o das
fontes jurídicas, do conflito normativo e da sistematização do direito, pois a
norma constitucional, sobrepondo-se a todas as demais integrantes do
ordenamento jurídico-normativo, “prescreve como se deve produzir outras
normas”, é “autêntica sobrenorma” – não trata, diretamente, do
comportamento normado, mas do conteúdo ou da forma que as normas
devem conter, apresentando princípios que servem de guias supremos ao
exercício das competências dos órgãos. As normas constitucionais são

aplicabilidade direta e imediata às situações que contempla, inclusive e notadamente as
referentes à proteção e à promoção dos direitos fundamentais, pelo que, as normas
constitucionais passam a ter um papel decisivo na postulação de direitos e na
fundamentação de decisões judiciais; b) a Constituição funciona como parâmetro de
validade de todas as demais normas jurídicas do sistema, que não deverão ser aplicadas
quando forem com ela incompatíveis, sendo que a maior parte das democracias
ocidentais possui supremas cortes ou tribunais constitucionais que exercem o poder de
declarar leis e atos normativos inconstitucionais, sem prejuízo do controle difuso a ser
zelado por todos magistrados; e c) os valores e fins previstos na Constituição devem
orientar o intérprete e o aplicador do Direito no momento de determinar o sentido e o
alcance de todas as normas jurídicas infraconstitucionais, pautando a argumentação
jurídica a ser desenvolvida.
403- BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. Coligidos e
ordenados por Homero Pires. São Paulo: Saraiva, Tomo II, 1933, p. 489, apud
BARROSO, Luís Roberto, Curso, cit., p. 212.
404- DINIZ, Maria Helena. Norma, cit., p. 5.
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“preceitos de controle do poder, constituindo diretivas ao órgão competente
para, ao aplicá-las, criar outras normas que sejam com elas compatíveis”.
Esse estudo nos permite considerar a doutrina de Hans Kelsen405.
Constituem aspectos essenciais na configuração do “problema
eficacial”406: a) a supremacia da norma constitucional como fonte jurídicoformal; b) controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, para
garantir a supremacia da Lei Maior; e c) a concepção da ordem jurídica
como sistema.

405- KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado.
Coimbra: Arménio Amado, 2ª edição, 1962, p. 64. Ao lecionar sobre a estrutura
escalonada da ordem jurídica, no que se refere à Constituição, o jurista de Viena assim
nos ensina: “Já nas páginas precedentes, por várias vezes, se faz notar a particularidade
que possui o Direito de regular a sua própria criação. Isso pode operar-se por forma a
que uma norma apenas determine o processo por que outra norma é produzida. Mas
também é possível que seja determinado ainda – em certa medida – o conteúdo da
norma a produzir. Como, dado o caráter dinâmico do Direito, uma norma somente é
válida porque e na medida em que foi produzida por uma determinada maneira, isto é,
pela maneira determinada por uma outra norma, esta outra norma representa o
fundamento imediato de validade daquela. A relação entre a norma que regula a
produção de uma outra e a norma assim regularmente produzida pode ser figurada pela
imagem espacial da supra-infra-ordenação. A norma que regula a produção é a norma
superior, a norma produzida segundo as determinações da que é a norma inferior.” Na p.
83 da mesma obra, observamos: “As normas jurídicas gerais criadas de conformidade
com a Constituição, porém, determinam quase sempre não só os órgãos e o processo
pelos quais e no qual devam ser aplicadas”.
406- DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional, cit., p. 5 – sistema diz respeito a
“nexo, uma reunião de coisas ou conjunto de elementos, e método, um instrumento de
análise. É o aparelho teórico mediante o qual se pode estudar a realidade. É, por outras
palavras, o modo de ordenar, logicamente, a realidade, que, por sua vez, não é
sistemática. Assim sendo, o direito não é um sistema jurídico, mas uma realidade que
pode ser concebida de forma sistemática pela ciência do direito. É tarefa do jurista
apresentar o direito sistematicamente, para facilitar seu conhecimento e manejo pelos
que o aplicam. É evidente que a função do cientista do direito não é a mera transcrição
de normas, fatos e valores, já que estes não se agrupam num todo ordenado, mas sim a
descrição e a interpretação, que consistem, fundamentalmente, na determinação das
conseqüências e efeitos produzidos por esses elementos do direito”. (Maria Helena
Diniz, As lacunas, cit., 1981, p. 23, e Conflito de normas, cit., 1987, p. 11-3; Tércio
Sampaio Ferraz Júnior, Conceito de sistema no direito, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1976, p. 9-23; Lourival Vilanova, Causalidade e relação do direito, 2ª
edição, São Paulo: Saraiva, 1989).”
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Existem

diversas

classificações407

doutrinárias

das

normas

constitucionais quanto à eficácia.
Maria Helena Diniz408 desenvolveu classificação das normas
constitucionais, conforme a questão da intangibilidade e da produção dos
efeitos concretos, distinguindo as normas constitucionais em:
a) normas com eficácia absoluta – as intangíveis, insusceptíveis até
mesmo de emenda;
b) normas com eficácia plena – idôneas, desde a entrada em vigor,
para disciplinar as relações jurídicas ou o processo de efetivação;
produzem, de imediato, os efeitos previstos, sem necessitar de
regulamentação infraconstitucional subseqüente, embora sejam passíveis de
emenda;
c) normas com eficácia relativa restringível – de aplicabilidade
imediata ou plena, embora a eficácia possa ser reduzida, restringida nos
casos e na forma que a lei estabelecer, mas, enquanto não sobrevier a
legislação restritiva, o direito nelas contemplado será pleno;
d) normas com eficácia relativa complementável ou dependentes de
complementação – concernente a preceitos constitucionais que têm
407- DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional, cit., p. 106-11. Dentre outras
consagradas classificações, a preconizada por Ruy Barbosa, com base na doutrina norteamericana encabeçada por Cooley, distingue as normas constitucionais em: a) autoexecutáveis, se puderem executar o dever imposto, por fornecer norma que possibilite a
fruição e proteção do direito outorgado; e b) não auto-executáveis, apenas indicam
princípios, sem, contudo, estabelecer normas que lhes dêem eficácia. Também vale
lembrar a classificação idealizada por José Afonso da Silva, in, Aplicabilidade das
normas constitucionais, São Paulo: Malheiros Editores, 3ª edição, 1999, p. 81-164, qual
seja: a) normas com eficácia plena com aplicabilidade direta, imediata e integral, que
incidem imediatamente e dispensam legislação complementar; b) normas de eficácia
contida com aplicabilidade direta, imediata, mas, possivelmente, não integral, que
produzem imediatamente efeitos, apesar de exigirem meios normativos de contenção de
sua eficácia, por limitarem os direitos nela consagrados; c) normas de eficácia limitada:
que dependem de lei orgânica ou complementar para a sua aplicação, tendo, porém,
eficácia ab-rogante de legislação precedente incompatível, entre elas se incluindo as
normas programáticas, subdividindo-se em: c.1) declaratória de princípios institutivos
ou organizativos; e c.2) declaratória de princípios programáticos.
408- DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional, cit., p. 112-9.

182

aplicação mediata, por dependerem de norma posterior, de lei
complementar ou ordinária, que lhes desenvolva a eficácia, permitindo o
exercício do direito ou do benefício consagrado. A “possibilidade de
produzir efeitos é mediata”, pois, “enquanto não for promulgada aquela lei
complementar ou ordinária, não produzirão efeitos positivos”, embora
tenham eficácia paralisante de efeitos de normas precedentes incompatíveis
e impeditiva de qualquer conduta contrária ao que venham a estabelecer.
Não receberam do constituinte a normatividade suficiente para sua
aplicação imediata, pois aquele “deixou ao Legislativo a tarefa de
regulamentar a matéria”. Não poderão produzir todos os seus efeitos de
imediato, embora tenham aplicabilidade mediata – incidirão totalmente
sobre os interesses tutelados, após o regramento infraconstitucional. Essas
normas subdividem-se em: d.1) normas programáticas, que comandam o
próprio

procedimento

legislativo,

por

estabelecerem

programas

constitucionais a serem desenvolvidos mediante legislação integrativa da
vontade do constituinte; e d.2) normas de princípio institutivo –
dependentes de lei para dar corpo a instituições, pessoas, órgãos nela
previstos; dependentes de lei para dar corpo a instituições, pessoas, órgãos
nela previstos; requerem que o legislador estabeleça, mediante leis
complementares ou ordinárias, esquemas gerais de estruturação e atribuição
de órgãos, para que tenham aplicabilidade plena ou imediata; “impõe ao
Legislativo uma obrigação política”.
O art. 226, § 3º, da Constituição da República, no entender de Maria
Helena Diniz409, “não é autoaplicável, por ser uma norma de eficácia
relativa complementável de princípio institutivo”. Essa norma, “dita o
princípio de que a união estável é uma entidade familiar, tendo aplicação
imediata por depender de lei posterior que lhe desenvolva a eficácia, para
409- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., vol. 5, p. 435. Consideramos, mais, todo
aprofundado estudo dessa jurista na obra doutrinária Norma constitucional, p. 18-161.
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fins de sua conversão. Em momento algum a norma constitucional colocou
a união estável no mesmo patamar do casamento; este foi até mesmo
priorizado. Realmente, se com a união estável, os conviventes tiverem os
mesmos deveres e direitos, qual seria a motivação para efetuar aquela
conversão?”
No mesmo sentido, leciona Francisco José Cahali410, mas observando
a mencionada classificação defendida por José Afonso da Silva. Destarte,
comportaria a norma constitucional, do art. 226, § 3º, “divisão em três
aspectos distintos, com características próprias”, a saber: a) aspecto da
proteção do Estado à união estável; b) aspecto das relações interiores, de
direitos e deveres entre os companheiros; e c) aspecto da segunda parte do
texto normativo – devendo a lei facilitar a conversão da união estável em
casamento. Com relação a este terceiro plano, a norma se enquadra na
categoria de “não auto-executável”, se adota for a classificação de Ruy
Barbosa, mas, nos moldes da classificação desenvolvida por José Afonso
da Silva, é “norma de eficácia limitada, de princípio institutivo” com
caráter impositivo. Assim sustenta Francisco José Cahali por ser expressa a
necessidade de regulamentação infraconstitucional para a proclamada
conversão; o “constituinte determinou, em termos peremptórios, a emissão
de uma legislação integrativa a lhe conferir total eficácia, para facilitar a
conversão das uniões estáveis em casamento”; a lei será “integrativa como
instrumento da executoriedade da norma constitucional”.

410- CAHALI, Francisco José. União estável, cit., p. 21-39.
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Diversamente, Carlos Alberto Menezes Direito411, embora seguindo
a doutrina de José Afonso da Silva, considera o disposto no § 3º do art. 226
norma de eficácia contida. Entende que a Constituição Federal de 1988,
aprimorou a interpretação construtiva ao tratar da família, base da
sociedade, com o disposto no § 3º do art. 226, de eficácia contida, “de
aplicabilidade direta e imediata, visto que o legislador constituinte deu
normatividade suficiente aos interesses vinculados à matéria de que
cogitam”, não dependem da interferência do legislador ordinário, a
aplicabilidade não se condiciona ao advento de normação, embora fique
dependente dos “limites (daí: eficácia contida) que ulteriormente se lhe
estabeleçam mediante lei, ou de que as circunstâncias restritivas,
constitucionalmente admitidas, ocorram (atuação do poder público, para
manter a ordem, a segurança pública, a segurança nacional, a integridade
nacional, etc., na forma permitida pelo direito objetivo)”.

3.7) Aplicação da segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição da
República
Aplicação do direito412 envolve: a) a problemática da aplicação
jurídica; b) interpretação das normas e subsunção; c) integração e o
problema das lacunas no direito; d) correção do direito e antinomia

411-

MENEZES

DIREITO,

Carlos

Alberto.

Da

união

estável.

In,

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/9376/Da_Uni%c3%a3o_Est%c3%a1vel.pdf?sequenc
e=4, Brasília: Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça – BDJur, 1991.

Acesso à internet dia 29 de janeiro de 2011. Data maxima venia, pensamos que Carlos
Alberto Menezes Direito sem se ater para o cuidado que tiveram Maria Helena Diniz e
Francisco José Cahali, no sentido de verificar a existência de duas normas compondo o
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal. A segunda parte, ora em estudo, especialmente
porque deixou, de modo expresso, para a lei facilitar a conversão, mas inegável eficácia
relativa complementável de “princípio institutivo”, nos moldes da classificação
apresentada por Maria Helena Diniz, ou, se adotada a classificação idealizada por José
Afonso da Silva, eficácia limitada, de “princípio institutivo” com caráter impositivo.
412- DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito (Introdução à
teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica.
Norma jurídica e aplicação do direito). São Paulo: Saraiva, 19ª edição, 2008, p. 418-41.
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jurídica; e) tópica como forma de argumentação do aplicador do direito; f)
papel da ideologia na aplicação judicial; e g) limites do ato de decisão
judicial.
Com atenção ao foco do presente estudo, mostra-se oportuno
pensarmos sobre alguns desses temas: a) a problemática da aplicação
jurídica; b) interpretação das normas; e c) o problema das lacunas no
direito.

3.7.a) A problemática da aplicação jurídica
A aplicação da norma é característica do direito positivo, porque as
normas existem, fundamentalmente, para ser aplicadas pelo órgão
competente – é decorrência de competência legal. Assim é que: o
legislador, ao editar leis, aplica a Constituição; o administrador ou o
Executivo edita decretos; o juiz sentencia.

3.7.b) Interpretação da norma
Para bem realizarmos a tarefa de interpretação, procuramos pensar a
partir do plano da teoria geral do direito, buscando compreender os
conceitos de: interpretar, hermenêutica, exegese.413
Interpretar significa: determinar o sentido e o alcance da norma,
explicar. Intérprete é aquele que, sendo jurista ou órgão com competência
normativa, busca o sentido e o alcance da norma jurídica. Interpretação
constitucional é o ato de desvendar o sentido dos símbolos lingüísticos
contidos na Constituição para obtenção de uma decisão de problema
prático (Canotilho). Interpretação científica é a não autêntica, também
denominada “privada” ou “doutrinária”, feita pelo jurista, que nada mais
pode fazer além de compreender as possíveis significações da norma
jurídica, sem poder escolher uma ou outra, porque lhe compete apenas
413- DINIZ, Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 2, p. 501, 785, 971, 973 e 974.
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“criar condições para uma decisão possível do órgão que é competente para
aplicar o direito” – é considerada “não autêntica”, porque, consoante a
teoria de Kelsen, ao jurista compete, tão-somente, “determinar o quadro das
significações possíveis da norma geral, emitindo proposições jurídicas que,
por não serem normas, não são vinculantes”.
Hermenêutica jurídica é a ciência jurídica auxiliar que nos
proporciona: a) interpretar normas, buscando seu sentido e alcance, tendo
em vista uma finalidade prática, criando condições para uma decisão
possível, ou melhor, condições de aplicabilidade da norma com um mínimo
de perturbação social, com emprego das várias técnicas interpretativas; b)
“verificar a existência da lacuna jurídica, constatando-a e indicando os
instrumentos integradores que levem a uma decisão possível mais
favorável”; c) afastar contradições ou antinomias jurídicas, indicando os
critérios idôneos para solucioná-las.
Exegese é a função do moderno exegeta jurídico, consistente em
interpretar as normas, usando de todas as técnicas interpretativas e recursos
lógico-jurídicos; é sinônimo de hermenêutica.
No mesmo sentido, o tema é considerado por Luís Roberto
Barroso414, ao lecionar sobre “terminologia: hermenêutica, interpretação,
aplicação e construção”.
Buscamos ainda os ensinamentos Carlos Maximiliano415 e R.
Limongi França416.
Como já ressaltado, “a interpretação do art. 226, § 3º, da
Constituição Federal é um desafio do terceiro milênio para o jurista”417.

414- BARROSO, Luís Roberto. Curso, cit., p. 269-72.
415- MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica, cit., p. 216-315.
416- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Hermenêutica jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999,
7ª edição, p. 73-129.
417- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., vol. 5, p. 434.
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No dizer de Miguel Reale418: “Ainda não nos demos conta de todas
as graves conseqüências resultantes do artigo 226 da Constituição de 1988,
ao dispor sobre a instituição da família considerada base da sociedade”.
Carlos Alberto Menezes Direito419 ressaltou o caráter inovador da
Constituição Federal de 1988.
Todos esses ensinamentos nos incitam a buscar compreender a
segunda parte do § 3º, do art. 226, de nossa Carta Constitucional.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama420 desenvolveu estudo
específico sobre a interpretação do art. 226, § 3º, da Constituição Federal.
Semy Glanz421, ao discorrer sobre o art. 226, § 3º, da Constituição da
República, leciona que “tornar fácil” significa afastar as dificuldades;
conversão é mudança, alteração, modificação ou passagem de uma situação
jurídica para outra; a lei ordinária não poderá dificultar ou tornar de tal
forma complicada a conversão, o que ocorreria, por exemplo, se previsto
prazo muito longo; a expressão “devendo” indica forma verbal imperativa,
não uma simples recomendação, de modo que, se a lei dispuser
diversamente, poderá ser tida como inconstitucional.
Wilson José Gonçalves422, ao tratar do “percurso de facilitar a
conversão da união estável em casamento”, pondera que a previsão da
Constituição Federal, art. 226, § 3º, segunda parte, “incide na preocupação
de dar tranqüilidade e certeza” para os negócios e atos jurídicos, inclusive
no plano social. Sustenta que o ordenamento jurídico almeja a “conversão
total”, a “transposição” da situação de união estável para a de casamento.

418- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 71.
419- MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Da união estável, cit., p. 1.269-85.
420- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 67-88, 145-8
e 503-11.
421- GLANZ, Semy, União estável, cit., p. 17.
422- GONÇALVES, Wilson José. União, cit., p. 157.
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Para bem refletir sobre essa previsão constitucional, urge pensarmos
sobre o significado jurídico do vocábulo conversão e, novamente, nos
valemos do Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz423.
Também buscamos compreender a etimologia do termo lingüístico
conversão424.

423- DINIZ, Maria Helena, Dicionário, vol. 1, p. 1.032-3: “CONVERSÃO. 1. Lógica
jurídica. a) Mudança de uma proposição para outra que possua os mesmos termos em
função inversa, de maneira que o predicativo da primeira passe a ser sujeito da segunda,
e o que era sujeito na primeira seja predicado na segunda; b) inversão ou transposição
do sujeito e do predicado de um juízo, conservando este sua qualidade (Puigarnau); c)
inversão dos elementos extremos da proposição, sem alteração do sentido (Goffredo
Telles Jr.); d) troca de termos, passando o sujeito para predicado e este para sujeito, sem
alterar a qualidade e a verdade das proposições (Sinibaldi). 2. Direito canônico.
Abandono de uma religião, acatando a católica. 3. Na linguagem jurídica em geral,
significa: a) transformação de uma coisa em outra, sem que haja alteração do valor de
qualquer delas; b) ato ou efeito de converter; c) mudança, quanto à forma ou
natureza, de uma obrigação para outra, de um direito, de um estado ou de um fato.
4. Direito civil. a) Venda de um bem, aplicando-se o produto da alienação em outro do
mesmo valor do anterior. Há equivalência de valor das coisas substituídas; b)
equivalência de valor da prestação na indenização das perdas e danos; c)
transformação da separação judicial em divórcio ou da união estável em casamento.
5. Direito comercial. a) Mudança de uma obrigação para outra de diferente natureza,
por exemplo, conversão de ações nominativas de sociedade anônima em ações ao
portador; b) mutação de uma situação em outra, por exemplo, conversão de recuperação
(judicial ou extrajudicial) em falência; c) mudança de uma coisa para outra, por
exemplo, conversão de debêntures em ações. 6. Direito cambiário. Operação financeira
pela qual se calcula o equivalente de uma quantia em moeda estrangeira, por exemplo,
conversão de libras esterlinas em dólares. 7. Direito processual civil. a) Alteração de um
ato, substituindo-o por outro, em razão de determinação judicial, por exemplo,
conversão do arresto em penhora ou de julgamento em diligência. 8. Direito
administrativo. Processo pelo qual se substitui ato administrativo inválido por outro
válido, que reaproveita os seus elementos, mantendo seus caracteres. 9. Direito
financeiro. Novação de um débito público. 10. Direito penal. Substituição de uma pena
por outra. 11. Economia política. Troca de algo por coisa de valor equivalente ou de
uma moeda pelo valor de outra. 12. Direito virtual. Processo pelo qual se converte um
arquivo, tornando-o compatível com outro software. 13. Direito marítimo. Mudanças
estruturais e de sistemas na embarcação que modifiquem suas características básicas,
podendo alterar o seu emprego. 14. Direito de trânsito. É o movimento em ângulo, à
esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo.” Negrito nosso.
424- Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. – Enciclopédia Mirador
Internacional. “Conversão: 1) Etimologia. O verbo lat. (leia-se latino) convertĕre,
‘rodar’ em sentido próprio, com uma série decorrente de significações, tem como
substantivo conexo o latim conversĭo, -ōnis, ‘movimento circular, giro’, ‘volta’
‘mudança, transformação, metamorfose’ e, já em são Jerônimo (c. 347-420), ‘conversão
religiosa’, emprego que foi a base dessa acepção no port. (leia-se português) conversão,
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Francisco José Cahali425 entende a conversão dizer respeito à
“transformação de um instituto em outro”.
Com outro enfoque, Wilson José Gonçalves426 buscou analisar a
expressão “conversão” segundo orientações de lógica, conforme o método
dedutivo. Estabeleceu três momentos e respectivas situações: anterior à
Constituição Federal de 1988; após essa Carta Política; e, por fim, o
“percurso de facilitar a conversão da união estável em casamento”.
Em sede de direito comparado, o português Geraldo da Cruz
Almeida, quanto ao sistema de Cabo Verde, fala em “novação da união de
facto em casamento” quando ocorre o reconhecimento judicial; e “o
reconhecimento é uma sentença de morte da união de facto, ao mesmo
tempo em que é constitutiva do matrimônio, ao qual atribui efeitos...”427.
A conversão objeto do nosso estudo, não se confunde com o instituto
disciplinado pelo art. 170 do Código Civil428 – “conversão do ato negocial

esp. (leia-se espanhol) conversión, fr. (leia-se francês) conversion, inglês conversion,
nos textos vernáculos com que se traduziram as Escrituras, razão por que a palavra é
cedo documentada nessas línguas, bem como co-radicais, como converso, converter etc.
As acepções financeiras são muito posteriores, mas ocorrem emprego conexos com
alguns dos sentidos latinos. 2) A acepção religiosa tenta corresponder ao verbo gr.
(leia-se grego) metanoéō, ‘repensar, refletir depois’, ‘lamentar, arrepender-se’, donde o
substantivo gr. (leia-se grego) metánoia, ‘mudança de sentimentos’, ‘arrependimento’,
‘correção’ e, já na linguagem eclesiástica cristã, ‘penitência’, expiação em grau na
Igreja primitiva.”
425- CAHALI, Francisco José. União estável, cit., p. 34.
426- GONÇALVES, Wilson José. União, cit., p. 158.
427- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união de facto – convivência more uxorio, em
direito internacional privado. Lisboa: Pedro Ferreira Editor, 1999, p. 19, 219-53 e 323.
O autor, na p. 231, trata do: “casamento resultante do reconhecimento da união de
facto”, situação jurídica essa, como veremos, bastante se assemelha da brasileira
conversão da união estável em casamento. Na p. 244, pondera, ao falar em novação: “se
nos é permitido transpor esta figura para o domínio das relações jurídico-familiares”. Na
p. 323 reitera: o reconhecimento “apresenta uma novação objectiva, tendo em conta o
seu efeito biunívoco: extinção da relação jurídica da união de facto (efeito negativo) e a
substituição desta pelo contrato de casamento (efeito positivo)”
428- Código Civil, art. 170 – Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos
de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o
teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.
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nulo”429. Aliás, pressuposto para a regularidade da conversão que estamos a
estudar é a validade da união estável.
3.7.c) O problema das lacunas no direito430
Em que pese toda clareza do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, é
voz corrente que o legislador ordinário não está cumprindo a determinação
do Poder Constituinte.
Sílvio Rodrigues considera o art. 1.726 do Código Civil mera
repetição do art. 7º da Lei n. 9.278/96, além de muito falhar o legislador ao
deixar de estabelecer os critérios, os requisitos, as formalidades e os efeitos
desse da conversão. Mostra-se inócuo, portanto, o dispositivo legal,
deixando perdurar “o conturbado a ambiente normativo sobre o assunto,
desenvolvido pelos tribunais mediante portarias e provimentos, no
exercício da Corregedoria dos Cartórios de Registro Civil, cada Estado
adotando regras e procedimentos próprios, e às vezes conflitantes entre
si”431.
Pinto Ferreira432, ao comentar sobre esse dispositivo, registrando que,
nova lei a ser editada deve cogitar da conversão da entidade familiar em
casamento.
No mesmo sentido, Sílvio de Salvo Venosa433, a partir da Lei n.
9.278/96, diz ainda não ter havido o adequado detalhamento do preceito
constitucional, a gerarem-se muitas dúvidas para um “intérprete
desavisado”. Sustenta que o companheiro casado não poderá contrair novo
429- DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraiva,
vol. 1, 2006, 6ª edição, p. 165-6. TRIGINELLI, Wania do Carmo de Carvalho.
Conversão de negócio jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 61-120.
430- DINIZ, Maria Helena. As lacunas, cit. p. 1-96; Lei de Introdução, cit., p. 96-129.
Essas obras doutrinárias serão as fontes de orientação e transcrições do presente item.
431- RODRIGUES, Sílvio. Direito, cit., p. 283-4.
432- FERREIRA, Pinto. Comentários, cit., p. 366.
433- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. São Paulo: Atlas, 3ª edição, 2003, vol.
VI, p. 59-60.
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matrimônio, por ser “curial que não podem se casar pessoas legalmente
impedidas”. Também questiona sobre a dispensa ou não de proclamas.
Destarte, sendo a união duradoura merecedora da conversão em casamento,
“como determina o legislador constitucional, a matéria carece de
regulamentação. É irritante essa posição legislativa de molde a solucionar
de forma piegas e simplista o ato mais solene de toda lei civil”.
O art. 226, § 3º, segunda parte, da Constituição Federal determina a
edição de lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Todavia,
o legislador ordinário ainda não providenciou essa exigida lei434.
Como a Constituição da República determinou “a necessidade de sua
regulamentação, enquanto esta não advier, será sintaticamente ineficaz a
norma constitucional, instaurando-se uma lacuna técnica”, tendo em vista
que essas normas, dependentes de regulamentação, ulterior não
proporcionam, por elas mesmas, o benefício constitucional, “embora
impeçam comportamentos antinômicos ao por elas estabelecido”435.
Helder Martinez Dal Col sustenta que: “o procedimento de
conversão da união estável em casamento nunca contou com maior atenção
por parte do legislador, eis que lacunosa a legislação a tal respeito”436.
Zeno Veloso437 considera o art. 8º, da Lei n. 9.278/96, “lacunoso”,
por deixar de mencionar o procedimento a ser adotado para a conversão;
quanto ao art. 1.726 do Código Civil, igualmente “não detalha, não
especifica, abrindo margem para dúvidas e incertezas”.

434- Mais adiante, dedicaremos item específico aos projetos de lei que tramitam no
Congresso Nacional visando regulamentar o art. 226, § 3º, segunda parte, da
Constituição Federal.
435- DINIZ, Maria Helena, Norma constitucional, cit., p. 40-1.
436- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens dos conviventes maiores de 60
anos e a conversão da união estável em casamento, in Grandes temas da atualidade –
união estável, vol. 8, Coord: Eduardo Oliveira Leite, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.
195.
437- VELOSO, Zeno. Código Civil comentado. Coordenador: Álvaro Villaça Azevedo,
São Paulo: Atlas, vol. XVII, 2003, p. 153-4.
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Diante disso, é adequado, pois, refletirmos sobre o “problema das
lacunas no direito”, tema estudado, principalmente, no bojo da teoria geral
do direito.
Ensina-nos Maria Helena Diniz438 que lacuna “diz-se do possível
caso em que o direito objetivo não oferece, em princípio, uma solução”.
Refere-se a: estado incompleto do sistema jurídico; falha, omissão,
insuficiência, falta. Ademais: é a imperfeição insatisfatória dentro da
totalidade jurídica (Karl Engisch); é o que se verifica quando uma
exigência do direito, fundamentada objetivamente pelas circunstâncias
sociais, não encontra satisfação na ordem jurídica (Bindler).
Lacuna jurídica, mais especificamente, segundo essa jurista, “é a
incompletude do sistema, resultante de uma análise dinâmica do direito”.
Porém, “o direito é lacunoso, mas, ao mesmo tempo, sem lacunas”, o que
poderia aparentar um paradoxo, se adotado fosse o ponto de vista estático.
É lacunoso, porque “a vida social apresenta nuanças infinitas nas condutas
humanas”, redimensionam-se as necessidades com o passar dos tempos, o
que torna “impossível a regulamentação por meio de norma jurídica”, dos
mais variados comportamentos. Todavia, concomitantemente, é “sem
lacunas porque o próprio dinamismo do direito apresenta soluções que
serviriam de base para qualquer decisão, seja ela do órgão jurisdicional,
seja ela do Poder Legislativo”.
3.7.c.1) Considerações sobre lacunas no direito439
De início, ressaltamos dois pontos que consideramos basilares para o
tema, a saber: a) o problema científico da lacuna é uma questão recente, do
século XIX, surgindo com o advento do positivismo jurídico; e b) a lacuna

438- DINIZ, Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 3, p. 58-60.
439- DINIZ, Maria Helena. As lacunas, cit., p. 1-96. Lei de Introdução, cit., p. 96-129.
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liga-se a certas condições, tais como a neutralização do Judiciário e a
concepção do direito como sistema.
Especificamente sobre lacunas no direito, compete-nos registrar o
lugar privilegiado da “lei” (em sentido amplo, abrangendo as normas
constitucionais), como fonte formal de direito e a concepção da ordem
jurídica como sistema, aspectos fundamentais para análise do tema.
Ademais, é imperioso estudarmos o problema das lacunas no direito
a partir da localização sistemática e histórica.
A localização sistemática permite-nos distinguir três questões
básicas:

existência,

constatação

e

preenchimento

das

lacunas.

Procuraremos observar o princípio metodológico problemático.
A análise histórica é tarefa intrincada. Estudam-se as lacunas na
etiologia histórica do direito. O problema da lacuna tornou-se relevante a
partir do século XIX, considerando ser a época em que se desenvolve a
“teoria da plenitude necessária da legislação escrita”. Distinguem-se quatro
fases, dentro da evolução do direito, em função do problema das lacunas,
quais sejam: “fase do sistema irracional”, anterior ao século XIII, período
das ordálias, dos julgamentos de Deus; “fase do direito cosuetudinário”, do
século XIII ao XV, em que se busca certa segurança para a solução dos
litígios na supremacia do costume; “fase dos tempos modernos”, do século
XVI ao fim do século XVIII, em que aparece uma coexistência não
fortemente embrenhada de fontes escritas e não escritas; e “período da
preponderância da lei”, que vai dos fins do século XVIII até os temos
atuais.
Importante evento histórico a ser considerado é a Revolução
Francesa, que propiciou a consolidação de determinadas condições
imprescindíveis para a tomada de contato com essa problemática, trata-se
das condições que estão na dependência da consolidação de grandes
princípios de organização política, incorporados pelo processo de

194

positivação do direito, examinando-se duas ordens de condições: políticas
(soberania nacional e separação de poderes) e jurídicas (positivação,
controle de legalidade das decisões judiciárias e a concepção do direito
como sistema).
O problema da existência das lacunas vai depender da concepção que
se tem do ordenamento jurídico. A consideração do direito como
ordenamento (sob o prisma do canon da plenitude do sistema jurídico) e a
colocação pragmática da teoria das lacunas ao nível da decisão judicial
constituirão as bases das nossas investigações sobre o problema das lacunas
no direito.
A questão da existência da lacuna no direito, por assim dizer, é
eminentemente sistemática.
O fenômeno da “lacuna” está correlacionado com o modo de
conceber o sistema.
Se compreendermos o sistema jurídico como aberto e incompleto,
revelando o direito como uma realidade complexa, contendo várias
dimensões, não só normativa como também fática e axiológica, aparecendo
como um critério de avaliação, em que “os fatos e as situações jurídicas
devem ser entendidos como um entrelaçamento entre a realidade viva e as
significações do direito, no sentido de que ambas se prendem uma a
outra”440, temos um conjunto contínuo e ordenado que se abre numa
desordem, numa descontinuidade, apresentando um “vazio”, uma lacuna,
por não conter solução expressa para determinado caso441.
O termo “lacuna” diz respeito a um estado incompleto do sistema.
O direito é uma realidade dinâmica, que está em perpétuo
movimento,

acompanhando

as

relações

humanas,

modificando-as,

440- FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, Conceito, cit., p. 37-8, apud DINIZ, Maria
Helena, Lei de Introdução, cit., p. 100-1.
441- GOLDSCHMIDT. Introducción filosófica al derecho. Buenos Aires: Depalma,
1973, 4ª edição, p. 288, apud DINIZ, Maria Helena, Lei de Introdução, cit., p. 100-1.
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adaptando-as às novas exigências e necessidades da vida, inserindo-se na
história, brotando do contexto cultural. O sistema jurídico é composto de
vários subsistemas. “Os elementos do sistema estão vinculados entre si por
uma relação, sendo interdependentes”, pelo que, diante de alguma
“incongruência ou alteração” entre eles, temos “a lacuna e a quebra da
isomorfia”.
Na tridimensionalidade de Miguel Reale, encontramos a noção de
que o sistema do direito se compõe de um subsistema de normas, de um
subsistema de valores e de um subsistema de fatos, isomórficos entre si,
por haver correlação entre eles. Com freqüência, o juiz se vê na dificuldade
de decidir certas hipóteses, por não encontrar, nas normas do sistema
normativo, os instrumentos indispensáveis para solucioná-las. Perante a
lacuna, isto é, quando houver quebra de isomorfia entre os sistemas
normativo, fático e valorativo, que passam a ser heteromórficos, o juiz, ante
o caráter dinâmico do direito, passa de um subsistema a outro (do
subsistema legal ao subsistema consuetudinário ou ao subsistema
axiológico ou ao subsistema fático), até suprir a lacuna, sendo esta sempre
provisória, porque o direito se caracteriza por uma temporalidade própria.
Três são as principais espécies de lacunas:
1ª) normativa, quando surgir ausência de norma sobre determinado
caso;
2ª) ontológica, se houver norma, mas ela não corresponder aos fatos
sociais; e
3ª) axiológica, ausência de norma justa, isto é, existe um preceito
normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou injusta.
No presente momento, quanto à conversão da união estável em
casamento, estamos vivendo situação de lacuna normativa, posto que ainda
não editada lei para resolver a situação jurídica daqueles que desejarem a
conversão da união estável em casamento. É certo que, como veremos
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adiante, essa omissão do Poder Legislativo está sendo suprida por normas
editadas pelas Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados.
Uma vez admitida a questão da existência das lacunas jurídicas,
surge a da sua identificação, isto é, da sua constatação. Os mecanismos de
constatação de lacunas são, concomitantemente, de integração, sendo certo
que, a constatação e o preenchimento são aspectos correlatos, porém
independentes.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata da matéria
nos seus arts. 4º e 5º.
Por isso, devemos pensar sobre o “problema das lacunas” no âmbito
das decisões judiciais442. Entendemos que, “a decisão judicial nem ao
menos elimina as lacunas e os conflitos” – o juiz, ao aplicar, a um caso não
previsto, um dos mecanismos supletivos de lacuna (analogia, costume ou
princípios gerais do direito), não fecha a lacuna através de uma construção
jurídica, na qual substitui o legislador.
A integração de uma lacuna não se situa no plano legislativo,
“tampouco é uma delegação legislativa ao juiz”; ela não cria novas normas
jurídicas gerais, mas apenas individuais, ou, na expressão de Betti,
“máximas de decisão”, que só poderão se tornar normas jurídicas gerais em
virtude de um subseqüente processo de recepção e absorção dessas normas
por uma lei ou jurisprudência, uma vez que as Súmulas do Tribunal são
tidas, por alguns autores, como normas gerais.
Destarte, “a integração pode colmatar as lacunas, mas não pode
instaurar uma completude necessária, no sentido de garantir que todo
comportamento possível tenha um status deôntico”. A decisão judicial
“integra as normas, porém a lacuna permanece”. Os magistrados devem
sempre decidir, em caso de lacunas, mas assim procedendo, de facto e de
iure, não pressupõe, necessariamente, que o comportamento levado a juízo
442- DINIZ, Maria Helena. As lacunas, cit., p. 96-109.
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tenha um “status deôntico”. “Da completude das normas sobre jurisdição
não

é

correto

inferir

a

completude

das

normas

sobre

outros

comportamentos”.
No que se refere à “aporia das lacunas”, compreendemos que “o
direito é sempre lacunoso, mas é também, ao mesmo tempo, sem lacunas”,
novamente tendo por base o fenômeno jurídico em sua dinamicidade443.
Seria impossível as normas jurídicas regularem toda gama de
comportamentos, todavia, “o próprio dinamismo do direito mobiliza
soluções que serviriam de base para qualquer decisão, seja ela do órgão
jurisdicional, seja ela do Poder Legislativo”. Dinamicamente considerado,
“o direito auto-integra-se”, suprindo seus espaços vazios, mediante o
processo de aplicação e criação de normas pelo legislativo e pelo órgão
judicial.
Assim, a teoria das lacunas tem dupla função: a) fixar os limites para
as decisões judiciais; e b) justificar a atividade do Legislativo.
Portanto, o ordenamento jurídico é dinâmico e não estaticamente
pleno, prevê meios legislativos e judiciais para “estender a esfera do
disciplinado para o do não regulado”.

3.7.c.2) Lacunas no direito e a segunda parte do § 3º do art. 226 da
Constituição da República
Urge pensarmos, então, a respeito de lacuna técnica, também
denominada “lacuna intra legem”, tema da teoria geral do direito, que diz
respeito à ausência pura e simples de uma regulamentação; verifica-se
“quando o legislador se omitir de ditar norma indispensável à aplicação de
outra” (Kelsen, Foriers, Conte)444. Também podemos pensar a respeito de
“lacuna normativa” – ausência de norma que regule certo caso – se nos
443- FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Conceito, cit., p. 137, apud DINIZ, Maria
Helena, As lacunas, cit., p. 115.
444- DINIZ, Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 3, p. 62.
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colocarmos na posição dos companheiros que pretendem exercer o direito a
um facilitado mecanismo jurídico de conversão da união estável em
casamento.
Pensamos que a Constituição Federal, art. 226, § 3º, buscou sanar
“lacuna” acerca do amparo jurídico para o “concubinato”, mas, de modo
proposital445,

é

“norma

constitucional

de

eficácia

relativa

complementável”446, que deixou comando ao legislador infraconstitucional,
para o plano de regulamentação, pelas leis ordinárias, especialmente na
segunda parte – “devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
Enfim, como é lecionado por Maria Helena Diniz447, o sistema
dinâmico mantém existentes lacunas, inclusive normativas. Ademais,
poderão surgir lacunas ontológicas e axiológicas.
A partir dessas constatações, surge-nos o seguinte questionamento:
seria apropriado considerar o art. 226, § 3º, segunda parte, da Constituição
Federal um exemplo das conclusões científicas que o legislador, embora
tente sanar as lacunas, deixa outras por serem solucionadas?
No dizer de Maria Helena Diniz448, se a Constituição “determinar a
necessidade de sua regulamentação, enquanto esta não advier, será
sintaticamente ineficaz a norma constitucional, instaurando-se uma lacuna
técnica”.

445- É importante não incorrermos em confusão com lacuna intencional, também
denominada voluntária: aquela deixada em aberto pelo legislador porque a matéria é
complexa ou porque não se sente em condições, entendendo que é melhor que o juiz a
preencha ao examinar o caso sub judice – DINIZ, Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 3,
p. 60.
446- Norma constitucional de eficácia relativa complementável: aquela cuja
possibilidade de produzir efeitos é mediata, dependendo de norma posterior – DINIZ,
Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 3, p. 58-60.
447- DINIZ, Maria Helena, As lacunas, cit., p. 95.
448- DINIZ, Maria Helena, Norma constitucional, cit., p. 40.
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3.8) Disciplina da conversão da união estável em casamento pela
legislação ordinária
Zeno Veloso449 observa que a Constituição Federal, art. 226, § 3º, ao
reconhecer a união estável, assim previu: “devendo a lei facilitar a sua (da
união estável) conversão em casamento”. Prossegue esse autor afirmando
que, não obstante a determinação constitucional, “o legislador ordinário
deixou de regular a matéria”, ficando omisso, quanto ao tema – a Lei n.
8.971/94 nada tratou da conversão e lacunas foram deixadas pela Lei n.
9.278/96, art. 8º, bem como pelo Código Civil de 2002, art. 1.726. Faz a
crítica seguinte: “Será que um procedimento judicial cumpre o
mandamento constitucional de que deve ser facilitada a conversão da união
estável em casamento?”.
Maria Helena Diniz450 também questiona a deficiência da legislação
ordinária, ao tratar do art. 1.726 do Código Civil – “como converter a união
estável do separado de fato e do separado judicialmente, aplicando-se pura
e simplesmente o artigo sub exame, diante do fato de o vínculo matrimonial
ainda não ter desaparecido?”.
Acerca do modo como tramitou o processo legislativo que abrangeu
o art. 1.726 do Código Civil, Regina Beatriz Tavares da Silva historia451.

3.9) Normas editadas pelas Corregedorias-Gerais de Justiça
Conforme explanado no item anterior, Zeno Veloso452, ao observar a
situação de lacuna deixada pelo legislador, tanto com a Lei n. 9.278/96, art.
449- VELOSO, Zeno. Código, cit., p. 153-4.
450- DINIZ, Maria Helena. Código, cit., p. 1.224.
451- TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Novo Código Civil comentado.
Coordenador: Ricardo Fiuza. São Paulo: Saraiva, 1ª edição, 9ª tiragem, 2003, p. 1.540 –
“O dispositivo em tela, inexistente no projeto, foi acrescentado pelo Senado Federal,
por meio de emenda do Senador Josaphat Marinho, não tendo sido alvo,
posteriormente, de qualquer alteração por parte da Câmara dos Deputados, no período
final de tramitação do projeto”.
452- VELOSO, Zeno. Código, cit., p. 153-4.
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8º, quanto com o art. 1.726 do Código Civil, entende terem as
Corregedorias de Justiça dos Estados resolvido baixar provimentos, na
tentativa de explicitar a norma legal.

3.9.a) Ausência de atribuição constitucional dessa competência
legislativa
Iniciamos nossa reflexão a respeito do tema deste subtópico partindo
das lições de Hans Kelsen sobre “um domínio de validade pessoal e um
domínio de validade material das normas”453.
Maria Helena Diniz454 nos ensina que as normas constitucionais são
preceitos de controle do poder, “constituindo diretivas ao órgão
competente” para, ao aplicá-las, “criar outras normas” que sejam com elas
compatíveis. Logo, Constituição pode ser definida como: “Um conjunto de
normas determinantes das funções e das competências dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, estabelecendo não só as formas, mas
também as diretrizes e os limites ao exercício daquelas competências
públicas” (negritos nossos); ela contém “normas básicas que determinam
como e por quem vão ser elaboradas as demais normas”. Dessa forma, os
poderes públicos devem agir nos moldes estabelecidos pela Constituição –
“É da essência da Constituição ser limitadora dos poderes públicos”.
453- KELSEN, Hans, Teoria pura, cit., vol. I, p. 25-7. Nos ensina o jurista que ambos
conceitos, pessoal e material, estão ligados entre si de forma inseparável, sendo certo
que “o conceito de domínio material de validade encontra aplicação, por exemplo,
quando uma ordem jurídica global – como no caso de um Estado federal – se
desmembra em várias ordens jurídicas parciais cujos domínios de validade são
reciprocamente delimitados com referência às matérias que lhes cabe regular; por
exemplo, quando as ordens jurídicas dos Estados-membros apenas podem regular
matérias bem determinadas, enumeradas na Constituição ou – como também se
costumam dizer – quando apenas a regulamentação destas matérias se encontra na
competência dos Estados-membros, e a regulamentação de todas as outras matérias é
reservada à ordem jurídica do Estado federal (que também constitui apenas uma ordem
jurídica parcial), ou, por outras palavras, cai sob a alçada ou no domínio de competência
do Estado federal.”
454- DINIZ, Maria Helena, Norma, cit., p. 2. Destaquei em negrito.
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Leciona mais essa jurista, sobre os efeitos da norma constitucional
relativamente ao constituinte e aos órgãos com competência normativa,
com análise da norma constitucional sob o “ângulo pragmático” – diz que
será eficaz se, ao incidir sobre o elaborador (constituinte) e destinatários
(órgãos com competência normativa), vier a produzir efeitos jurídicos, por
estarem aquelas pessoas envolvidas em certas situações fáticas a que se
refere.
Oportuna se faz a teoria da separação de poderes, desenvolvida por
Montesquieu455, tanto que, a nossa Carta Política de 1988, mantendo a
tradição, assim exalta no art. 2º.
Prosseguindo a análise sobre a ausência de atribuição constitucional
dessa competência legislativa, cabe verificar qual seja a previsão
constitucional de competência a respeito.
José Afonso da Silva456, como mencionamos, pondera que também
se entende como entidade familiar, “para efeito de proteção do Estado, a
união estável entre homem e mulher, cumprindo à lei facilitar sua
conversão em casamento”.
O comando maior, constitucional, é, pois, para ser editada lei. A
Constituição da República estabelece, textualmente, que “a lei” deve
facilitar a conversão de união estável em casamento.
Lourival Silva Cavalcanti pondera que o texto constitucional, ao falar
lei, “delimitou com precisão o tratamento que a matéria deve respeitar”, no
plano de “legislação ordinária”457.

455- MONTESQUIEU, O espírito das leis, tradução de Fernando Henrique Cardoso e
Leôncio Martins Rodrigues, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2ª edição, 1995,
p. 118-9.
456- SILVA, José Afonso da, Curso, cit., p. 822 – (negrito nosso).
457- CAVALCANTI, Lourival Silva. União estável, cit., p. 8.
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Goffredo Telles Junior458 nos ensina que “os órgãos legislativos têm
competências próprias”, a eles conferido pela Constituição Federal e
reiterado pelas Constituições Estaduais. “Das competências dos órgãos
legislativos, decorrem os domínios de competências de leis”, que não se
confundem com seus domínios geográficos, não são os territórios, mas,
“sim, as matérias de que as leis podem tratar, ou seja, os objetos próprios,
que elas podem, autorizadamente, regular e disciplinar”. As competências
podem ser de duas ordens: competências privativas e competências
concorrentes, decorrendo, dessa divisão, a divisão dos domínios de
competências das leis. Assim, “o Congresso Nacional, que é o órgão
legislativo da União, tem competência privativa para legislar sobre
determinadas matérias. Isto significa, apenas, que certas matérias são,
primordialmente, objetos exclusivos de leis emanadas da União, ou seja, de
leis federais. Estas matérias estão designadas no art. 22 da Constituição
Federal”. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre:
Direito Civil, Processual. Essas matérias “são domínio de competência
privativa das leis federais”.
André Ramos Tavares459, ao tratar do art. 226, § 3º, segunda parte, da
Constituição Federal de 1988, reporta-se ao art. 22, inciso I.460
A edição da lei prevista pelo Poder Constituinte é da competência do
Congresso Nacional, considerando o disposto no art. 22, inciso I, da própria
Constituição da República, por dizer respeito a direito civil.
Ainda no que se refere às competências legislativas estabelecidas
pela Constituição da República, observamos as lições de José Afonso da
458- TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. São Paulo: Saraiva,
4ª edição, 2009, p. 162.
459- TAVARES, André Ramos. Constituição do Brasil integrada. São Paulo: Saraiva,
2ª edição, 2007, p. 429-30 – sustenta que a regulamentação se deu com a Lei n.
9.378/96 e o Código Civil de 2002, art. 1.726.
460- Constituição Federal de 1988: Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho. Destacamos em negrito.
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Silva461 “toda a matéria de competência da União é susceptível de
regulamentação mediante lei” e os arts. 22 a 24 especificam seu campo de
competência legislativa, que consideramos em dois grupos: a privativa e a
concorrente. Competência legislativa privativa abrange direito civil e
direito processual.
Segue o mesmo entendimento Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
acerca do art. 22, inciso I, da Constituição da República462, e se trata de
competência material “atribuída à União a competência para legislar sobre
toda a matéria que a ciência do direito distribui pelos ramos que este inciso
enumera”. Esclarece ainda que direito civil compreende, na lição de Clóvis
Bevilaqua, as normas relativas às pessoas (“na sua constituição geral e
comum”), às relações familiares, às coisas, às obrigações e às sucessões
(Teoria geral do direito civil, cit., p. 63), enquanto direito processual
engloba as normas relativas “à atividade jurisdicional do Estado e a
aplicação do direito objetivo em relação a uma pretensão” (José Frederico
Marques, Instituições de direito processual civil, v. 1, p. 25).
No dizer de Ives Gandra Martins463, o art. 22 da Constituição da
República cuida da competência legislativa privativa da União e, com
relação às competências privativas, apenas aquele Poder enunciado,
constitucionalmente, pode exercê-la. Cuida de competência privativa para
legislar; diz respeito à lei ou veículos legislativos próprios ou delegados e
não ao ato regulamentar – “o regulamento apenas exterioriza o que
plasmado em lei, não podendo alterá-la”. É, pois, a competência legislativa
a que se refere o constituinte. A competência privativa da União para
legislar sobre direito civil exerce-se por via ordinária.

461- SILVA, José Afonso da, Curso, cit., p. 500-2.
462- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de
1988. São Paulo: Saraiva, vol. 1, 1990, p. 170 – itálico nosso.
463- MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. Obra em
coautoria com BASTOS, Celso Ribeiro. 2ª edição, 2001, 3º vol., Tomo I, p. 265-75.
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Portanto, a rigor, não é da competência do Poder Judiciário, nem
pelas respectivas Corregedorias-Gerais de Justiça, “legislar” sobre o tema.
Nesse sentido, consta de voto do Desembargador Moreira Diniz, do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o seguinte: “Por fim,
ressalto que o Provimento n. 133/2005, da douta Corregedoria Geral de
Justiça, não tem a força de regulamentar procedimento de conversão de
união estável em casamento. A função daquele douto Órgão é orientar, não
lhe sendo possível legislar.” (Apelação Cível n. 1.0024.06.237023-4/001 –
dia 10.01.2008).
Percebe-se, então, que, quando muito, às Corregedorias-Gerais de
Justiça compete editar normas apenas de regulamentação da Lei de
Registros Públicos, por haver competência do Poder Judiciário para
fiscalização – Constituição da República, art. 236, § 1º, parte final. Acerca
da fiscalização pelo Poder Judiciário, ensina Ives Gandra Martins464 ter
havido indicação do poder fiscalizador e previsão que a lei definirá a forma
de atuação dessa atuação, sendo acertada a opção do Constituinte.
Está havendo omissão, ou, pelo menos, deficiência legislativa a
respeito. Inclusive houve pronunciamento jurisprudencial acerca desse
vazio legislativo465. Todavia, tem prevalecido o entendimento contrário – a
464- BASTOS, Celso Ribeiro, & MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição
do Brasil. 9º vol., 3ª edição, 2002, p. 71-3 – “Estando os trabalhos notariais vinculados
à fé pública do direito, à garantia do cidadão, o Poder Judiciário é o indicado para fazer
a fiscalização, visto que é o Poder que preserva o direito. Por essa razão, é de se
compreender seja o Poder Judiciário a fiscalizar e a necessidade de a Constituição
Federal impor ao legislador ordinário a definição do Poder competente para assim agir”.
465- “CONVERSÃO DE UNIAO ESTÁVEL EM CASAMENTO: PEDIDO
JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL POR AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL. O
CASAMENTO RELIGIOSO SOMENTE TEM EFEITOS CIVIS QUANDO
OBSERVA O DISPOSTO NOS ARTS. 71 E SEGUINTES DA LRP. (Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n. 596132050, 7ª Câmara
Cível, Relator Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado dia
19.02.1997. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011.)”.
“CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. Porque o processo é meio de aplicação da lei, enquanto não estabelecido o
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“omissão” do legislador não inviabiliza a efetividade do mandamento
constitucional466.

3.9.b) Diversidades de regras
A omissão do Congresso Nacional acerca do tema fez com que, junto
a cada uma das vinte e três unidades federativas do Brasil, as respectivas
Corregedorias-Gerais de Justiça editassem um regramento sobre conversão
de união estável em casamento. Essa nos parece ser outra situação que, em
vez de facilitar, conforme o mandamento constitucional, dificulta a
conversão da união estável em casamento.

procedimento a ser observado, o pedido de conversão de união estável em casamento
deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.
Aliás, é preciso registrar que possibilidade jurídica do pedido deve ser vista sob o
aspecto processual, pois só assim estar-se-á diante de uma verdadeira condição da ação,
como requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito. (Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0000.00.345182-0/000, Relator
Desembargador Nilson Reis, 2ª Câmara Cível, à unanimidade, data do julgamento:
28.10.2003 In, www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011)”.
466- DIREITO DE FAMÍLIA - CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM
CASAMENTO - POSSIBILIDADE - ART. 226, § 3º CF/88 E ART. 1.726 CCB/2002 RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido de
conversão de união estável em casamento, porquanto tal pleito encontra
fundamento nos artigos 226, § 3º da CF/88 e art. 1.726 do Código Civil de 2002.
Recurso ao qual se nega provimento. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Apelação Cível n. 1.0024.06.271693-1/001, Relator Desembargador Dídimo Inocêncio
de Paula, 3ª Câmara Cível, à unanimidade, data do julgamento: 12.06.2008. In,
www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011) – negritos nossos.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM
CASAMENTO. PROVIMENTO 133/CGJ/2005. CONSTITUCIONALIDADE.
APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUDIÊNCIA. DISPENSABILIDADE.
Considerando que a natureza jurídica do Provimento 133/CGJ/2005 não traz qualquer
'prejuízo jurídico', porquanto é preservado o contraditório e a ampla defesa, não há que
se falar em ofensa à Lei Maior. Tendo em vista as declarações de próprio punho dos
autores, afirmando a inexistência dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código
Civil, bem como prova documental realizada nos autos, é dispensável a audiência para
oitiva de testemunhas. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível
n. 1.0105.06.192506-8/001, Relator Desembargador Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível,
à unanimidade, julgamento dia 13.03.2007. In, www.tjmg.jus.br – acesso dia
29.01.2011).
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A seguir colacionamos as disposições normativas de algumas das
Corregedorias-Gerais de Justiça, para apontar os pontos que consideramos
mais interessantes, bem como diferenças de regras467.

Mato Grosso do Sul
Provimento n. 1, de 27 de janeiro de 2003.
Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
...
Capítulo XIV
Do Registro Civil de Pessoas Naturais
...
Subseção V
Da Conversão da União Estável em Casamento
Art. 670. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos
conviventes ao juiz competente e assento no registro civil.
Parágrafo único. Revogado pelo art. 2º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de
7.11.03. e 13.11.03. 468
§ 1º O pedido inicial será instruído com a certidão de nascimento ou documento
equivalente e, se for o caso, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência
legal estejam os conviventes, ou autorização judicial. Deverá constar, ainda, a opção
quanto ao regime de bens e ao sobrenome. (Acrescentado pelo art. 1º do Provimento
n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
§ 2º A participação do representante do Ministério Público é obrigatória.
(Acrescentado pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)

467- Fizemos destaques em negrito dos pontos que consideramos mais importantes e de
diferenças de regras, embora, mais adiante, haja parágrafos dedicados à análise dessas
diferenças e semelhanças.
468- PROVIMENTO N. 7, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2003. Regulamenta a conversão da união estável em
casamento. Art. 1º Suprimir o Parágrafo Único e acrescentar os seguintes parágrafos ao art. 670 do Código de
Normas da Corregedoria-Geral de Justiça: “Art. 670...” § 1º O pedido inicial será instruído com a certidão de
nascimento ou documento equivalente e, se for o caso, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal
estejam os conviventes, ou autorização judicial. Deverá constar, ainda, a opção quanto ao regime de bens e ao
sobrenome. § 2º A participação do representante do Ministério Público é obrigatória. § 3º O Juiz designará audiência
para ouvir os requerentes e, no mínimo, duas testemunhas. § 4º Na audiência o Juiz verificará se estão presentes os
requisitos do art. 1.723, do Código Civil. Verificará, ainda, se não ocorrem os impedimentos previstos no art. 1.521,
do referido código. Não se aplicará o disposto no inciso VI, desse artigo, se a pessoa casada achar-se separada de fato
ou judicialmente. § 5º Poderá a audiência ser dispensada se os requerentes declararem a inexistência dos
impedimentos acima e comprovarem a união estável mediante prova documental. § 6º Qualquer pessoa que souber da
existência de algum dos impedimentos previstos no art. 1.521, do Código Civil, poderá intervir no feito. § 7º Ficam
dispensados os proclamas e os editais. § 8º O Juiz, a requerimento dos conviventes, poderá fixar o termo inicial da
união estável, para todos os fins.
§ 9º Homologada a conversão o Juiz expedirá mandado para registro no Livro B-Auxiliar. Art. 670-A. Do assento
constará obrigatoriamente tratar-se de conversão de união estável em casamento. No caso de haver decisão judicial
fixando o termo inicial, deverá constar também do assento essa data. Parágrafo único. Constarão, ainda, do assento,
os requisitos do art. 70, da Lei de Registros Públicos, exceto os previstos nos incisos 4º e 5º. Art. 670-B. Os espaços
destinados ao preenchimento da data da celebração do casamento e nome de quem presidiu o ato deverão ser
inutilizados. Art. 670-C. O valor dos emolumentos devidos pela conversão será o estipulado no item 5, da tabela R,
do anexo da Lei n. 1.135/1991. Art. 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial o parágrafo único do art. 670 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de
Justiça. (Renumerado — DJ-MS, de 13.11.03.) Campo Grande, 03 de novembro de 2003. Desembargador Atapoã da
Costa Feliz Corregedor-Geral de Justiça DJ-MS-03(682):5, 7.11.03.
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§ 3º O Juiz designará audiência para ouvir os requerentes e, no mínimo, duas
testemunhas. (Acrescentado pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 - DJ-MS, de
7.11.03.)
§ 4º Na audiência o Juiz verificará se estão presentes os requisitos do art. 1.723, do
Código Civil e se não estão presentes os impedimentos previstos no art. 1.521, do
referido código. (Alterado pelo Provimento n. 10, de 10.12.03 – DJ-MS, de 12.12.03.)
§ 5º Poderá a audiência ser dispensada se os requerentes declararem a inexistência
dos impedimentos acima e comprovarem a união estável mediante prova documental.
(Acrescentado pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
§ 6º Qualquer pessoa que souber da existência de algum dos impedimentos previstos
no art. 1.521, do Código Civil, poderá intervir no feito. (Acrescentado pelo art. 1º do
Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
§ 7º Ficam dispensados os proclamas e os editais. (Acrescentado pelo art. 1º do
Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
§ 8º O Juiz, a requerimento dos conviventes, poderá fixar o termo inicial da união
estável, para todos os fins. (Acrescentado pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03
— DJ-MS, de 7.11.03.)
§ 9º Homologada a conversão o Juiz expedirá mandado para registro no Livro BAuxiliar. (Acrescentado pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de
7.11.03.)
Art. 670-A. Do assento constará obrigatoriamente tratar-se de conversão de união
estável em casamento. No caso de haver decisão judicial fixando o termo inicial,
deverá constar também do assento essa data.
Parágrafo único. Constarão, ainda, do assento, os requisitos do art. 70, da Lei de
Registros Públicos, exceto os previstos nos incisos 4º e 5º. (Art. 670-A acrescentado
pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
Art. 670-B. Os espaços destinados ao preenchimento da data da celebração do
casamento e nome de quem presidiu o ato deverão ser inutilizados. (Acrescentado
pelo art. 1º do Provimento n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)
Art. 670-C. O valor dos emolumentos devidos pela conversão será o estipulado no item
5, da tabela R, do anexo da Lei n. 1.135/1991. (Acrescentado pelo art. 1º do Provimento
n. 7, de 3.11.03 — DJ-MS, de 7.11.03.)

Destacamos em negrito.
Minas Gerais:
PROVIMENTO Nº 190/CGJ/2009
Regulamenta a conversão da união estável em casamento e dá outras providências.
O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos I e XIV do art. 16 da Resolução n. 420, de 1º de agosto de 2003,
com a redação dada pela Resolução n. 530, de 5 de março de 2007 e pela Resolução n.
563, de 4 de agosto de 2008, e Resolução n. 602, de 15 de junho de 2009, da Corte
Superior do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, e
Considerando a necessidade de adequação da normatização desta Casa Corregedora que
regulamenta a conversão da união estável em casamento à norma do art. 1.726 do
Código Civil, às normas constantes do art. 8º e seguintes da Lei n. 9.278, de 10 de maio
de 1996, e à norma do § 3º do art. 226 da Constituição da Republica;
PROVÊ:
Art. 1º. Para simples conversão da união estável em casamento, deve-se cumprir o
ditame constitucional, garantindo-se o procedimento mais simplificado possível.
Art. 2º. Nos termos do art. 8º da Lei n. 9.278/96 o requerimento da conversão da união
estável em casamento deve ser feito junto ao Oficial do Registro Civil.
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Art. 3º. Para verificar a superação dos impedimentos, nos termos do art. 1.521 do
Código Civil, e o regime de bens a ser adotado no casamento, o Oficial do Registro
Civil iniciará processo de habilitação, o qual deve ser submetido à homologação do
Juiz de Direito na mesma forma do previsto no art. 1.526 do Código Civil, e
publicará edital de proclamas.
Art. 4º. Uma vez habilitados os requerentes, deve-se registrar a conversão de união
estável em casamento, prescindindo-se da celebração e das solenidades previstas nos
arts. 1.533 a 1.535 do Código Civil..
Parágrafo único. Do assento não deve constar data de início da união estável, não
servindo este como prova da existência e da duração da união estável em período
anterior à conversão.
Art. 5º. Para conversão em casamento com reconhecimento da data de início da
união estável, deve o pedido ser direcionado ao Juiz de Direito, que apurará o fato
de forma análoga à justificação prevista nos arts. 861 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Parágrafo único. Reconhecida a união estável, o Juiz fará expedir mandado ao Oficial
do Registro Civil para que lavre o assento da conversão da união estável em
casamento, do qual deve constar a data de início de tal união, apurada no
procedimento de justificação.
Art. 6º. Ficam revogados o Provimento n. 133/CGJ/2005, o Provimento n.
138/CGJ/2005 e o Provimento n. 184/CGJ/2008.
Art. 7º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2009.
(a) Desembargador Célio César Paduani
Corregedor-Geral de Justiça
(disponibilizado no Diário do Judiciário eletrônico em 13 de agosto de 2009).

Destacamos em negrito.
Paraná:
CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
(Atualizado até o Provimento n. 179 – 13/07/2009)
...
Capítulo 15 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
...
SEÇÃO 7
CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
• Ver art. 1.723 a 1.727 do Código Civil.
15.7.1 – A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida
pelos conviventes ao oficial do registro civil das pessoas naturais de seu domicílio.
15.7.1.1 – Cumpre aos conviventes apresentar requerimento acompanhado de
declaração de que mantêm união estável e de inexistência de impedimentos para o
matrimônio.
• Ver art. 8.º da Lei nº 9.278, de 10.05.1996.
15.7.1.2 – No requerimento será indispensável a indicação da data do início da
união estável.
15.7.2 – O requerimento e os documentos serão autuados como habilitação,
observando o disposto na seção 5 deste capítulo, devendo constar dos editais que se
trata de conversão de união estável em casamento.
15.7.3 – Após a expedição dos editais de proclamas e certificadas as
circunstâncias, abrir-se-á vista da habilitação ao Ministério Público, para análise do
aspecto formal, com posterior encaminhamento ao juiz da vara de registros públicos,
para homologação.
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• Ver CN 15.4.4. (Após a expedição dos editais de proclamas e certificadas as
circunstâncias, as habilitações de casamento serão encaminhadas ao representante do
Ministério Público, para análise do aspecto formal, independentemente do decurso do
prazo disposto no art. 67, § 3º, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973 - LRP.)
15.7.4 – Decorrido o prazo legal do edital e observadas as disposições do item
anterior, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento,
independentemente de qualquer solenidade, prescindindo o ato da celebração do
matrimônio.
15.7.5 – O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no
Livro “B”, exarando-se o determinado no art. 70, 1º ao 8º e 10º, da Lei de Registros
Públicos, sem a indicação do nome e assinatura do presidente do ato, cujos espaços
próprios deverão ser inutilizados, anotando-se no respectivo termo que se trata de
conversão de união estável em casamento, tal como regulada no art. 8º da Lei
nº9.278, de 10.05.1996.
15.7.6 – A conversão da união estável dependerá da superação dos
impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime
matrimonial de bens, na forma e segundo os preceitos da lei civil, bem como
ficarão sujeitos a todas as normas de ordem pública pertinentes ao casamento.
• Ver art. 1.725 do Código Civil.
15.7.6.1 – O regime de bens será indicado na respectiva declaração dos
companheiros e, se não houver prévia estipulação, prevalecerá, no que couber, o regime
da comunhão parcial.
• Ver art. 1.725 do Código Civil.
15.7.7 – Não constará da certidão de casamento, oriundo da conversão da
união estável, a data do início desta.
15.7.8 – As questões litigiosas relativas à união estável devem ser resolvidas
pelo juiz de direito da vara da família, observado o segredo de justiça.
• Ver art. 9º, da Lei nº 9.278, de 10.05.1996.

Destacamos em negrito.
Rio de Janeiro:
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Parte Extrajudicial
Atualizada em 14/05/2010
Parte Especial
TÍTULO IV - DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO IV - DO CASAMENTO
Seção IV - Da Conversão da União Estável em Casamento
Art. 783. O pedido de conversão da união estável em casamento deverá ser requerido,
por escrito, pelos conviventes, ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da
circunscrição de seu domicílio.
§ 1º. O Oficial do RCPN referido no artigo anterior fará exame preliminar da
documentação, atentando para as exigências do art. 1.525 e respectivos incisos do
Código Civil, devendo constar do pedido:
I - declaração dos requerentes de que mantêm união estável;
II - data do início da união estável;
III - afirmação de que inexistem impedimentos para o matrimônio;
IV - opção quanto ao regime de bens;
V - esclarecimento quanto ao sobrenome, podendo, qualquer dos contraentes, querendo,
acrescer ao seu sobrenome o do outro;
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VI – declaração de duas testemunhas, com firmas reconhecidas por autenticidade ou
firmada na presença do Oficial, ou por escritura pública, atestando o tempo da alegada
união estável e a inexistência de impedimentos legais para o casamento.
§ 2º. Os conviventes poderão requerer a conversão da união estável em casamento
através de procuração por instrumento público, devendo constar da mesma, objetiva e
expressamente, o determinado nos incisos I a V do § 1º deste artigo.
§ 3º. O Juiz responsável pelo procedimento da habilitação da conversão de união
estável em casamento poderá exigir outros documentos que entender necessários para a
análise do pedido, ficando facultada a designação de audiência pelo mesmo para dirimir
quaisquer dúvidas.
§ 4º. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação previsto em lei,
dispensada a publicação dos editais de proclamas.
§ 5º. A conversão da união estável em casamento dependerá da superação dos
impedimentos legais para o matrimônio, sujeitando-se à adoção do regime
matrimonial de bens, na forma e segundo os preceitos da lei civil, observado o art.
469
760 desta Consolidação no que couber.
§ 6º. Qualquer pessoa que tenha conhecimento da existência de algum dos
impedimentos previstos no art. 1.521, do Código Civil, poderá intervir no feito.
§ 7º. Dar-se-á vista da habilitação ao Ministério Público, com posterior
encaminhamento ao Juiz do Registro Civil das Pessoas Naturais, para homologação,
se assim o entender.
§ 8º. Ao homologar o pedido de conversão de união estável em casamento, o Juiz
indicará a data do início dos efeitos da união estável, devendo ser anotada no
espaço destinado às "observações", do Livro de Registro de Casamento e da
certidão de casamento respectiva.
§ 9º. Deverá ser anotada no respectivo termo, no espaço destinado às "observações", do
Livro de Registro de Casamento e da certidão respectiva, que se trata de conversão de
união estável em casamento, tal como regulada no art. 8º da Lei n. 9.278/96 e art. 1.726,
do Código Civil.
Art. 784. Observadas as disposições dos artigos anteriores, será lavrado o assento da
conversão da união estável em casamento, independentemente de qualquer
solenidade, prescindindo o ato da celebração do matrimônio.
Parágrafo único. Fica facultada aos conviventes, caso desejem, a celebração formal do
matrimônio, por Juiz de Paz, devendo, nesta hipótese, o pedido ser formulado, por

469- Art. 760. Na petição inicial, os nubentes declararão o regime de bens a vigorar e o
nome que passarão a usar, podendo qualquer dos nubentes, querendo, acrescer ao seu
o sobrenome do outro, nos termos do § 1º do art. 1.565 do Código Civil. § 1º. Deve o
Oficial esclarecer aos nubentes sobre os regimes de bens admitidos (comunhão parcial
de bens, comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e separação de
bens) e a significação de cada um, certificando nos autos. § 2º. A escolha do regime de
bens diverso da comunhão parcial deverá ser precedida de pacto antenupcial, com o
original do traslado ou certidão anexada ao processo de habilitação. § 3º. Em qualquer
caso será lavrado termo de opção de regime de bens que suscitará prévio recolhimento
dos emolumentos, conforme restou decidido no Recurso Hierárquico n.
2.007.003.00872, julgado pelo Conselho da Magistratura. § 4º. O termo de opção do
regime suscitará o recolhimento dos emolumentos previstos na Tabela 03, item 06, da
Portaria de Emolumentos, publicada anualmente pela Corregedoria, acrescidos do
equivalente à utilização de método informatizado para a sua confecção, quando for o
caso. § 5º. As justificações, suprimentos, dispensas e demais atos pertinentes ao
casamento serão resolvidas pelo Juiz competente para o registro civil, e anexados ao
processo de habilitação de casamento. § 6º. Nos termos do § 1º do art. 1.565 do Código
Civil, os noivos não podem suprimir algum dos seus sobrenomes.
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escrito, no requerimento inicial, e mediante o pagamento dos correspondentes
emolumentos.
Art. 785. O assento da união estável em casamento será lavrado no Livro “B”,
exarando-se o determinado na Lei n.º 6.015/73, no art. 70, 1º a 8º e 10, sendo que,
quanto ao determinado no item 4º, parte final, a data a ser inserida será a da sentença
que deferiu a conversão da união estável em casamento.
§ 1º. Em não havendo celebração formal do matrimônio, o assento será lavrado sem a
indicação do nome e assinatura do presidente do ato, cujos espaços próprios deverão ser
inutilizados;
§ 2º. Caso haja celebração, a data a ser inserida será a da celebração do ato.

Destacamos em negrito.
Rio Grande do Sul:
CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NOTARIAL E REGISTRAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
INSTITUÍDA PELO PROVIMENTO Nº 32/06-CGJ
Atualizada até o Provimento nº 013/2010-CGJ (Abril/2010)
PROVIMENTO Nº 32/06-CGJ
Processo nº 21147/06-8
Parecer nº 997/2006 - SCF
CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NOTARIAL E REGISTRAL. ATUALIZAÇÃO
E REVISÃO.
TÍTULO II DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO VII DO CASAMENTO
SEÇÃO IV DA TRANSFORMAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
SEÇÃO IV
DA TRANSFORMAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
• Provimentos nos 27/03-CGJ e 39/03-CGJ; Ofício-Circular nº 132/03-CGJ.
Art. 148 – A transformação da união estável em casamento será procedida mediante
pedido ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, o qual fará exame preliminar
da documentação, atentando em especial para as exigências do art. 1.525 e incisos, do
CCB. Uma vez autuada e estando em ordem a documentação, o Oficial remeterá ao Juiz
competente, que designará audiência para ouvir os requerentes e duas
testemunhas – não impedidas ou suspeitas.
Art. 149 – O Juiz indagará sobre os requisitos do caput do art. 1.723 do CCB e ainda
sobre os impedimentos referidos nos § § 1º e 2º do mesmo dispositivo.
Art. 150 – A audiência oral poderá ser dispensada desde que os requerentes
comprovem a união estável mediante documentos e declarem de próprio punho, com
firma reconhecida por autenticidade, a inexistência dos impedimentos antes
mencionados.
Art. 151 – A petição inicial será instruída com a certidão de nascimento ou
documento equivalente (art. 1.525, I, do CCB) e, se for o caso, com o documento
referido no art. 1.525, II, do CCB. Deverá constar a opção quanto ao regime de bens e
referência ao sobrenome.
Art. 152 – O Juiz, a pedido dos requerentes, poderá fixar o prazo a partir do qual a
união estável restou caracterizada.
Art. 153 – O Ministério Público será obrigatoriamente intimado, sob pena de nulidade
absoluta.
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Art. 154 – É facultada a intervenção no processo a quem conhecer algum dos
impedimentos elencados no art. 1.521, com exceção do inc. VI, do CCB (art. 1.723, §
1º, do CCB).
Art. 155 – Os proclamas e os editais ficam dispensados.
Art. 156 – Homologada a conversão (art. 1.726 do CCB), o Juiz ordenará o registro para
que o Oficial proceda ao assento no Livro “B Auxiliar”.
Art. 157 – Na transformação da união estável em casamento, qualquer dos contraentes,
querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro.

Destacamos em negrito.
São Paulo:
NORMAS DE SERVIÇO CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
TOMO II
PROVIMENTO Nº 58/89
CAPÍTULO XVII - DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Subseção IV - Da Conversão da União Estável em Casamento
87. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos conviventes
perante o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de seu domicílio. (Prov.
CGJ 25/2005)
87.1. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação previsto nos
itens 52 a 74 deste capítulo, devendo constar dos editais que se trata de conversão de
união estável em casamento. (Prov. CGJ 25/2005).
Da Habilitação para o Casamento
52. As questões relativas à habilitação para o casamento devem ser resolvidas pelo Juiz
Corregedor Permanente.
53. Na habilitação para o casamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) certidão de nascimento ou documento equivalente;
b) declaração do estado, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se
forem conhecidos;
c) autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra;
d) declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem
não existir impedimento que os iniba de casar;
e) certidão de óbito do cônjuge, da anulação do casamento anterior, da averbação de ausência ou
da averbação da sentença de divórcio.
53.1. Nas hipóteses previstas no artigo 1.523, incisos I e III do Código Civil, bastará a
apresentação de declaração assinada pelo nubente no sentido de ter feito a partilha dos bens ou
de inexistirem bens a partilhar.
54. Os estrangeiros poderão fazer a prova de idade, estado civil e filiação por cédula especial
de identidade ou passaporte, atestado consular e certidão de nascimento traduzida e registrada por
Oficial de Registro de Títulos e Documentos, e prova de estado civil e filiação por declaração de
testemunhas ou atestado consular.
55. A petição, pela qual os interessados requerem a habilitação, pode ser assinada por
procurador representado por instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou a rogo
com 2 (duas) testemunhas, caso analfabetos os contraentes.
56. O consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam contrair
matrimônio, deverá ser dado:
a) por meio de procurador constituído por instrumento público, ou
b) por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito pelo Oficial e pelo Juiz de
casamentos e por uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela
tomada de sua impressão digital ao pé do termo, na presença efetiva de testemunhas que,
devidamente qualificadas, também assinarão o respectivo termo.
57. A petição, com os documentos, será autuada e registrada, anotando-se na capa o número e
folhas do livro e data do registro.
57.1. O Oficial mandará, a seguir, afixar os proclamas de casamento em lugar ostensivo de sua
Unidade de Serviço e fará publicá-los na imprensa local, se houver, certificando o ato nos
respectivos autos do processo de habilitação.
58. Os proclamas, quer os expedidos pela própria Unidade de Serviço, quer os recebidos de
outras, deverão ser registrados no livro "D", em ordem cronológica, com o resumo do que constar
dos editais, todos assinados pelo Oficial.
58.1. O Livro de Proclamas poderá ser formado por uma das vias do próprio edital, caso em que
terá 300 (trezentas) folhas no máximo, ao final encadernadas com os respectivos termos de
abertura e encerramento, quando não utilizado pela Unidade o serviço de microfilmagem.
58.2. Nos editais publicados, não há necessidade de constar a data e assinatura do Oficial que
os tenha expedido.
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59. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de
publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro
Oficial processante.
60. Quando um dos nubentes residir em distrito diverso daquele onde se processa a habilitação,
será para ali remetida cópia do edital. O Oficial deste distrito, recebendo a cópia do edital, depois
de registrá-lo, o afixará e publicará na forma da lei.
60.1. Transcorrido o prazo de publicação, o Oficial certificará o cumprimento das formalidades
legais e a existência ou não de impedimentos, remetendo a certidão respectiva ao Oficial do
processo.
60.2. O Oficial do processo somente expedirá a certidão de habilitação para o casamento
depois de receber e juntar aos autos a certidão provinda do outro distrito.
61. As despesas de publicação de edital serão pagas pelo interessado.
62. A dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, será requerida ao Juiz Corregedor
Permanente. O requerimento deverá reduzir os motivos de urgência do casamento, provando-a,
desde logo, com documento ou indicando outras provas para demonstração do alegado.
63. Quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, a dispensa de proclamas será
precedida da audiência dos contraentes, separadamente e em segredo de justiça,6 não bastando
simples atestados médicos.
63.1. Produzidas as provas dentro de 5 (cinco) dias, com a ciência do Promotor de Justiça, que
poderá se manifestar em vinte e quatro horas, o Juiz decidirá, em igual prazo, sem recurso,
remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial.
64. O Promotor de Justiça terá vista dos autos na forma estabelecida no Ato Normativo nº
289/2002 – PGJ/CGMP/CPJ.
64.1. A opção do representante do Ministério Público de se manifestar nos autos das
habilitações deverá ser previamente comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, o qual a
noticiará ao Oficial, ficando este dispensado do encaminhamento dos autos àquele órgão, exceto
nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 1º do referido Ato Normativo.
64.2. Em caso de dúvidas ou impugnações da Promotoria de Justiça, os autos serão
encaminhados ao Juiz, que decidirá sem recurso.
65. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da afixação do edital na Unidade de Serviço,
se não aparecer quem oponha impedimento nem constar algum dos que de ofício se deva declarar,
o Oficial do registro certificará, imediatamente, a circunstância nos autos, encaminhando-os ao Juiz
Corregedor Permanente para homologação. Após, entregará aos nubentes certidão de que estão
habilitados para se casarem, em qualquer lugar do país, dentro do prazo previsto em lei.
65.1. Na contagem dos prazos acima, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.
66. O Juiz Corregedor Permanente, tendo em vista o número de procedimentos de habilitação
existentes na Comarca, poderá por portaria determinar que a homologação será necessária
apenas nos casos onde o Oficial Registrador antevir questões relativas à identificação da presença
de impedimentos ou causas suspensivas, bem como na hipótese de segundas núpcias quando não
atingida a maioridade civil.
67. Se houver apresentação de impedimento, o Oficial dará aos nubentes ou aos seus
representantes a respectiva nota, indicando os fundamentos, as provas e, se o impedimento não se
opôs de ofício, o nome do oponente.
68. Os nubentes terão o prazo de 3 (três) dias, ou outro razoável que requererem, para
indicação das provas que pretendam produzir.
68.1. A seguir, os autos serão remetidos a juízo, onde se produzirão as provas, no prazo de 10
(dez) dias, com ciência do Promotor de Justiça.
68.2. Encerrada a instrução, serão ouvidos os interessados e o Promotor de Justiça, no prazo
de 5 (cinco) dias, decidindo o Juiz em igual prazo.
69. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o Oficial do
registro comunicará o fato ao Oficial da habilitação, com os elementos necessários às anotações
nos respectivos autos.
70. As justificações de fatos necessários à habilitação para o casamento, após encerradas,
serão encaminhadas ao Oficial do registro, que anexará os respectivos autos ao processo de
habilitação matrimonial.
71. Na petição inicial, os nubentes declararão o regime de bens a vigorar e o nome que os
contraentes passarão a usar.
72. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro, vedada a
supressão total do sobrenome de solteiro.
73. Optando os nubentes por um regime de bens diverso do legal, sua vontade deverá ser
formalizada por intermédio de escritura pública, sendo ineficaz a simples declaração reduzida a
termo no processo de habilitação matrimonial.
73.1. O Oficial fará constar do assento a existência de pacto antenupcial, com menção textual
da Unidade de Serviço, livro, folhas e data em que foi lavrada a respectiva escritura. O traslado ou
certidão será entranhado no processo de habilitação.
73.2. A hipótese do artigo 45 da Lei 6.515/77 não dispensa a lavratura de pacto antenupcial.
74. Nos autos de habilitação de casamento devem-se margear, sempre, as custas e
emolumentos, bem como indicar o número da guia do respectivo recolhimento.

87.2. Decorrido o prazo legal do edital, os autos serão encaminhados ao Juiz
Corregedor Permanente, salvo se este houver editado portaria nos moldes previstos no
item 66 supra. (Prov. CGJ 25/2005 e 14/2006)
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87.3. Estando em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união
estável em casamento, independentemente de qualquer solenidade, prescindindo o ato
da celebração do matrimônio. (Prov. CGJ 25/2005 e 14/2006)
87.4. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no Livro “B”,
exarando-se o determinado no item 81 deste Capítulo, sem a indicação da data da
celebração, do nome e assinatura do presidente do ato, dos conviventes e das
testemunhas, cujos espaços próprios deverão ser inutilizados, anotando-se no respectivo
termo que se trata de conversão de união estável em casamento. (Prov. CGJ 25/2005)
87.5. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais
para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime matrimonial de bens, na forma e
segundo os preceitos da lei civil. (Prov. CGJ 25/2005)
87.6. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável,
em nenhuma hipótese, a data do início, período ou duração desta. (Prov. CGJ
25/2005)

Destacamos em negrito.
Observemos algumas das principais diferenças entre essas
normas:
1) via judicial (exigência de requerimento a Juiz de Direito):
Paraná (vara da registros públicos), Mato Grosso do Sul e Rio
Grande do Sul (sem especificar o juiz competente); via
administrativa (permitem processamento perante ao Oficial do
Registro Civil, sem necessidade de remessa ao Juiz de Direito): Rio
de Janeiro e São Paulo (se editada portaria dispensando a via
judicial); com relação a Minas Gerais, se o casal pretender
comprovar data do início da união estável, poderá se valer da via
judicial - procedimento justificação previsto no CPC, arts. 861 e
seguintes, mas, a norma não especifica qual será o juiz competente –
há entendimento que, onde houver vara de família, essa será a
competente; há referência ao art. 1.526 do Código Civil
desatualizada em relação à Lei n. 12.133, de 17.12.2009.
2) exigência de audiência para oitiva de testemunhas: Mato
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul;
3) quanto à data do início da união constar do assento:
permitem: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;
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não permitem: Paraná e São Paulo; em regra não permite, mas
excepciona a hipótese de justificação judicial: Minas Gerais;
4) com a relação a proclamas e editais: exigem: Minas Gerais,
Paraná e São Paulo; dispensam: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul.
Dentre as semelhanças, considerando todas as normas ora analisadas,
constatamos, a título de exemplo:
1) requerimento ser conjunto (presumidamente consensual) de
ambos os companheiros, ainda que a previsão se reporte art. 1.525 do
Código Civil (Minas Gerais e Rio Grande do Sul);
2) respeito aos impedimentos matrimoniais previstos no art.
1.521 do Código Civil;
3) intervenção do Ministério Público.
4) dispensa de celebração, cerimônia ou qualquer solenidade;
5) constar do registro que se trata de conversão da união
estável em casamento – obs. quanto ao Rio Grande do Sul não há
previsão expressa, mas pensamos que será conseqüência natural
assim constar por ser exigido o procedimento judicial.

Esses são apenas alguns exemplos de normas de CorregedoriasGerais de Justiça, sendo que outras existem dentre as 27 de cada uma das
unidades federais do Brasil.
Ives Gandra Martins, ao lecionar sobre competência legislativa –
tema tratado no item anterior –, pondera ser assim importante em razão da
necessidade de uniformização dos seus regimes jurídicos470 e assim
ressalta: “A opção pelo constituinte de outorgar à União, nessas matérias, a
competência privativa reside na necessidade de serem uniformes seus
470- MARTINS, Ives Gandra. Comentários, 3º vol., Tomo I, cit., p. 265-75.
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regimes jurídicos, para que todos os cidadãos, residentes ou pessoas de
outras nacionalidades ou domicílios, saibam, em qualquer Estado em que
estiverem e no Município em que se encontrarem, qual a disciplina legal
correspondente”.
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IV) Pressupostos para a conversão da união estável em casamento
É predominante o entendimento que, para a conversão da união
estável em casamento, alguns pressupostos se fazem exigíveis.
Álvaro Villaça Azevedo tratou do tema antes mesmo da Constituição
Federal de 1988, fazendo sugestões de lege ferenda471.
Francisco José Cahali472 fala em determinação do constituinte, com a
segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição Federal, para a edição de
legislação para facilitar a conversão das uniões estáveis em casamento,
“mediante critérios, requisitos e forma a serem definidos”.

4.1) Existência de união estável susceptível de conversão em casamento
Desde a época do direito romano, houve normas sobre concubinato
prevendo requisitos473.
Segundo lições de Moreira Alves sobre o direito romano, para haver
concubinato, exigia-se que: a) os concubinos tenham atingido a idade
conjugal; b) com relação a eles, não existam os impedimentos matrimoniais
relativos ao parentesco e à afinidade; e c) que o concubinato seja
rigorosamente monogâmico (daí, quem tem esposa não pode ter concubina,
nem o concubino pode ter mais do que uma só concubina)474.

471- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Do concubinato ao casamento de fato. Belém:
CEJUP, 2ª edição, 1987, p. 271: “O casamento de fato, para produzir efeitos de
casamento de direito, depende, em vida dos cônjuges, de um reconhecimento bilateral,
junto ao Registro Civil. Essa situação implica, em realidade, a realização de
verdadeiro casamento civil ou de casamento religioso com efeitos civis. Entretanto,
os efeitos desse reconhecimento retroagirão à data do início da união concubinária”.
472- CAHALI, Francisco José. União estável, cit., p. 34.
473- Conforme explanado no início, parte histórica, deste nosso estudo.
474- MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano, cit., p. 321.
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Ainda no que se refere ao direito romano, Álvaro Villaça Azevedo475
mostra semelhanças e dessemelhanças entre o concubinato e o casamento,
com base em estudos de Albert Salivas e Amédée Bellan.
Feitos esses registros históricos, passemos aos dias atuais.
José Afonso da Silva476, ao lecionar sobre o § 3º do art. 226 da
Constituição da República, assim esclarece: “Aqui a Constituição
reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar e
recomenda que a lei facilite sua conversão em casamento. Com isso, não
deixa de dar certa preferência à família fundada no casamento”.
Maria

Helena

Diniz477

adverte

sobre

a

proteção

jurídico-

constitucional para relações convivenciais more uxorio que possam ser
convertidas em casamento. Ademais, não se deve confundir a união estável
com o “concubinato” impuro; e há quem considere o termo “concubinato”
envolver sentido pejorativo, não sendo adequado para tratar a entidade
familiar, razão essa para o Código Civil de 2002 distinguir os
475- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 153 – entre as semelhanças, podem
ser mencionadas: a) “O concubino devia ser púbere e a concubina núbil (L. 1 § 4, D.,
25,7)”; b) “não se podia ter, simultaneamente, duas concubinas ou uma esposa e uma
concubina (Const. un. C., 5,26. – Const. 3, in fine, c., 7,15 – nov. 18, cap. 5)”; c) “o
concubinato não estava submetido a qualquer formalidade extrínseca, o simples
consentimento era suficiente”; d) “os filhos não podiam tomar por concubina a antiga
concubina do pai, sob pena de ser, validamente, deserdado por seu pai (L. 1, § 3, D.,
25,7 – nov. 115, cap. 3, § 6); e, no se refere às diferenças, registra: a) faltava no
concubinato a affectio maritatis, sendo que “o concubino não tinha a intenção de
comunicar sua condição à concubina”, que ficava na mesma situação em que se
encontrava, antes do casamento; b) “um cidadão podia tomar por concubina uma mulher
com a qual não tivesse o connubium”, como, por exemplo, uma liberta ou uma
prostituta; c) “um governador de província podia tomar por concubina uma habitante de
sua província (L. 5, D., 25-7)”; d) “uma mulher condenada por adultério podia viver em
concubinato com o seu cúmplice (L. 1 § 2, D., 25,7)”; e) “ a concubina não usava o
nome de mater familias, que era reservado, exclusivamente, à esposa legitima”; f) as
doações proibidas inter virum et uxorem eram permitidas entre concubinos”; g) “os
filhos ex concubinatu chamavam-se naturais (liberi naturales), que não se submetiam
ao poder paterno, seguindo a condição de sua mãe”, “de quem tomavam emprestado a
nacionalidade e quiçá, mesmo, o domicilio (L. 1 § 2, D., 50,1)”; h) “o concubinato
dissolvia-se como ele se formava”, pela simples vontade das partes interessadas, não
havendo necessidade de qualquer ato de repúdio.
476- SILVA, José Afonso da. Comentário contextual, cit., p. 851-2.
477- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 374 e 398.
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relacionamentos, preferindo designar esta, a entidade familiar, como união
estável, “reservado a palavra ‘concubinato’ para a união de fato impura,
insusceptível de ser convertida em casamento”.
Semy Glanz preocupou-se com a exegese do termo união estável478.
Interesse enfoque, à união estável, nos presta Miguel Reale479 que,
considerando o Código Civil de 2002, observa ser muito relevante a
“‘destinação da união estável’, como primeiro passo para o casamento”.
Enfim, não estamos a tratar de qualquer relacionamento e
observamos que a conversão da união estável em casamento depende de
certos pressupostos.
Para aprofundarmos a compreensão do art. 226, § 3º, da Constituição
Federal, consideramos de máxima relevância colacionar emblemático
julgamento do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n.
478- GLANZ, Semy. União estável, cit., p. 14-5. Esse autor elucida que: “A doutrina já
empregava a expressão “união estável”. Assim, Orlando Gomes, desde a 1ª edição de
seu Direito de Família, o Senador Nelson Carneiro, Pinto Ferreira e Álvaro Villaça
Azevedo. Quanto à Constituição, foi a expressão usada pela primeira vez no
Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (art. 362): “A
família, constituída pelo casamento ou por uniões estáveis, baseada na igualdade entre
o homem e a mulher, terá a proteção do Estado”. O texto serviu de base ao Projeto,
que, ao ser transformado no Projeto B (2º turno), já teve a redação atual no art. 229,
§ 3º (atual art. 226, § 3º)”. Especificamente quanto ao conceito de união estável,
constante do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, Semy Glanz leciona que: “A
redação não deixou claro o conceito de união estável. O texto se refere a ela ‘como
entidade familiar’. Tudo indica que seja uma união de companheiros, não passageira,
mas que se destine a durar ou já tenha durado algum tempo, portanto, união não
transitória. Conclui-se que união estável é união duradoura entre homem e mulher
formadora de família, sem casamento. Impõe ainda a Constituição, como veremos
adiante, que a lei facilite sua conversão em casamento. A Constituição, portanto, não
reconhece a união de duas pessoas do mesmo sexo, ao dizer: entre o homem e a
mulher. ... Por outro lado, a expressa entidade familiar indica um eufemismo, para
contornar família ou família de fato. É que antes só se reconhecia a família ‘constituída
pelo casamento’, preferindo o legislador ignorar a outra, sem casamento, que, no
entanto, existe aos milhões em nosso País. Mas evidente que existe a outra família,
embora sem casamento, pela união de fato ou união estável. Assim, esta expressão
(união estável) é sinônima de família ou família sem casamento. O Código Civil de
1916, para não mencionar concubinato, usou da expressão ‘posse do estado de
casado’. Agora, chama-se ‘união estável’, expressão que, como vimos, já era usada em
outros países e na doutrina”. - Destacamos em negrito e grifamos.
479- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 72.
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397.762-8, ocasião que os Ministros da Primeira Turma aprofundaram
análise do tema480. O entendimento foi reiterado por ocasião do Recurso
Extraordinário n. 590.779-1.
480- Ementa: COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma
verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena
de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do
Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído
o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público
pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o
implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.
(Recurso Extraordinário n. 397762/BA. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento
dia 03.06.2008. Primeira Turma. Por maioria de votos, a Turma conheceu do recurso
extraordinário e lhe deu provimento, nos termos do voto do Relator; vencido o Ministro
Carlos Britto.)
No dizer do Ministro Ricardo Lewandowski, trata-se de um momento de grandeza do
Supremo Tribunal Federal, extraordinariamente importante, um “julgamento que ficará
para a História”. O Ministro Menezes Direito destaca que, nesse julgamento, estão
“interpretando concretamente a disciplina do § 3º do artigo 226 da Constituição Federal,
ou seja, o alcance da expressão ‘união estável’ como entidade familiar”. Destarte,
consideramos adequado colacionar os diversos pontos em que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal pronunciaram-se em termos de interpretação do art. 226, § 3º, da
Constituição Federal, acerca do comando para a lei facilitar a conversão da união
estável em casamento, bem como de alguns dos requisitos caracterizadores da união
estável susceptível de conversão em casamento, dentre eles: inexistência de
impedimento matrimonial, publicidade, continuidade (o aspecto temporal).
Do Voto do Ministro Marco Aurélio, ressaltamos o seguinte: “a união estável, por
vezes, em visão distorcida, potencializada a ponto de suplantar o próprio casamento e os
vínculos destes decorrentes”. A “união estável protegida pela Constituição” pressupõe
prática harmônica com o ordenamento jurídico em vigor, tanto que, no art. 226 da Carta
da República, tem-se “como objetivo maior a proteção do casamento”. O
reconhecimento da união estável pressupõe possibilidade de conversão em
casamento; o reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, direciona à
inexistência de obstáculo a este último. Está excepcionada a proteção do Estado
quando existente impedimento para o casamento, relativamente aos integrantes da
união e, se um deles é casado, esse estado civil apenas deixa de ser óbice quando
verificada a separação de fato. O concubinato, “pedagogicamente previsto no artigo
1.727 do Código Civil”, não se iguala à união estável referida no texto constitucional,
no que esta acaba fazendo as vezes, em termos de conseqüências, do casamento.
O Ministro Menezes Direito, considerando “auto-aplicável” o § 3º do art. 226 da
Constituição Federal, observou três características dessa norma: primeira – a disciplina
constitucional foi muito clara ao determinar que a “proteção do Estado” fosse
oferecida quando configurada a existência de uma união estável, tanto que determinou a
facilitação legal para o matrimônio; a proteção constitucional à entidade familiar
denominada “união estável” no campo do direito de família; segunda – ao determinar
que essa proteção constitucional fosse dada no campo do direito de família, quis
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sublinhar que se aplicam os “princípios do Direito positivo constitucional” para
disciplinar a matéria relativa a essa nova entidade familiar; terceira – “não temos
condições de equiparar uma entidade familiar ‘união estável’ a uma situação de fato
convivendo com uma união matrimonial reconhecida e mantida”. O que o direito
positivo brasileiro quis fazer foi: reconhecer que uma união, independentemente do fato
do casamento, não era um interregno de prestação de serviços para o efeito da
concessão de indenização por serviços domésticos; mas uma entidade valorizada pelo
amor e que merecia, por isso, a proteção do Estado, desde que ela fosse constituída não
em paralelo a uma união matrimonial já mantida, porque isso configuraria uma exceção
à legalidade estabelecida pelo direito positivo. A existência concomitante é
absolutamente vedada pelo direito positivo brasileiro. O que se está interpretando é a
Constituição nos termos que ela determinou que o direito positivo assim fizesse e o
direito positivo, seguindo o próprio comando constitucional, determinou os
balizamentos pelos quais seria possível haver o reconhecimento da união estável –
um desses balizamentos é a ausência de impedimento para a realização do
casamento, no caso, a manutenção do casamento contraído, sem a existência da
separação de fato, considerando-se que a própria Constituição determinou que essa
entidade familiar tivesse, pela lei, facilitado o casamento. Aliás, assim não estabeleceu
apenas “quando possível”, tal como sustentado pelo Ministro Carlos Ayres Britto.
Busca realizar interpretação considerando doutrina de Konrad Hesse (A força normativa
da Constituição).
A Ministra Cármen Lúcia considerou que, no ordenamento jurídico brasileiro, em
que pese a revogação do tipo penal do adultério, permanece vigente a tipicidade, no
Código Penal, arts. 235 e 236, das condutas de bigamia e participação para a bigamia.
Ponderou mais que a Constituição quer que um homem e uma mulher possam unir-se e
que essa união, adquirindo estabilidade, possa vir a se converter em casamento – no
sistema constitucional brasileiro, há um núcleo possível de constituição de família
entre um homem e uma mulher. A Constituição quer preservar a família. Segundo
lições de Karl Lowenstein, a democracia do direito estabelece que: “eu não posso deixar
de me apaixonar por alguém; e o direito não me pode proibir isso; agora, o direito pode
proibir-me, sim, de praticar determinadas condutas, se estiver casada e se forem elas
contrárias ao direito”. Se a bigamia ainda se mantém no sistema e a Constituição diz que
a união estável deverá ser incentivada pelo Estado para transformar-se em casamento, é
óbvio que, se a pessoa já está casada, não há como converter em casamento, e o Estado
não poderia cumprir esse dever. Com relação ao termo estável, “não é temporal”; a
estabilidade contida no dispositivo constitucional “não é uma questão de tempo”; “a
“estabilidade só pode ser considerada quando houver uma possibilidade de, nos termos
da Constituição e da legislação infraconstitucional com ela coerente, transformar-se em
casamento”.
Ademais, o Ministro Ricardo Lewandowski fundamentou que, acerca do § 3º do art.
226 da Constituição Federal, temos que a união estável, a entidade familiar referida
nesse dispositivo constitucional “é uma espécie de embrião do futuro casamento”, e o
texto determina que a lei deva facilitar a sua conversão em casamento. O Código Civil,
traduzindo a evolução jurisprudencial e doutrinária, bem como traduzindo a vontade do
constituinte, fez uma claríssima distinção entre união estável e concubinato, a primeira
tem seus contornos traçados pelo art. 1.723 e o segundo pelo art. 1.727. Com relação ao
requisito convivência pública, o Ministro destacou: “Essa publicidade me parece
absolutamente essencial para caracterizar a união estável”.
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Outros Tribunais também ressaltam a importância do preenchimento
de certos requisitos para considerar-se constituída união estável481.
O questionado Projeto de Lei n. 674/2007, que dispõe sobre o
“Estatuto das Famílias”, prevê, no art. 250, inciso V, que, ao formularem o
pedido de conversão da união estável em casamento ao Oficial do Registro
Civil das Pessoas Naturais onde residam, os conviventes deverão
apresentar as provas da existência da união estável.

Restou vencido o Ministro Carlos Ayres Britto, que buscou sustentar o entendimento
da equiparação da união estável com o casamento – entendimento esse que respeitamos,
mas do qual, data venia, discordamos, pelas razões que esposamos ao longo desta
dissertação.
Destacamos em negrito.
481- APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - TERMO INICIAL - PROVA
TESTEMUNHAL - DATA DO NASCIMENTO DO FILHO DO CASAL PUBLICIDADE E INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - CONVERSÃO EM
CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONVIVENTE FALECIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E
SUFICIENTE - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Se o
conjunto probatório indica que o relacionamento entre a requerente e o falecido só
passou a ter o caráter público, contínuo, duradouro e, notadamente, exclusivo, a
partir do nascimento do filho do casal, essa data deve ser determinada como termo
inicial da união estável. - Inviável a conversão da união estável havida entre a autora e o
falecido em casamento, porquanto, a teor do artigo 1.726 do Código Civil, a pretensão
depende da manifestação de vontade de ambos os conviventes. - Conforme as diretrizes
do § 4º do artigo 20 do CPC, atento às circunstâncias do processo e às dificuldades
impostas ao patrono da recorrente, admite-se a majoração da verba honorária, que fica
razoavelmente definida no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). (Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0355.06.007760-7/002, Relator
Desembargador Armando Freire, 1ª Câmara Cível à unanimidade, data do julgamento
25 de agosto de 2009).
"DIREITO
DE
FAMÍLIA
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PROVA
DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1 - Se o conjunto probatório,
circunscrito à juntada de documentos, revela meramente a existência de um
relacionamento íntimo entre as partes, mas não demonstra a ocorrência da convivência
pública, contínua e duradoura, com o intento de se formar unidade familiar
(CC/2002, art. 1.723), é de se manter a improcedência do pedido de reconhecimento de
união estável. 2 - Recurso não-provido." (Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, Apelação Cível 1.0702.04.186712-9/001, Relator Desembargador Edgard Penna
Amorim, julgamento 29.05.2008). In, www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011) – grifo
e negrito nossos.
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Mas, o “problema das lacunas no direito”, um dos principais
institutos abordados no capítulo anterior, também se faz presente nesta
seara.
No dizer de Flávio Augusto Monteiro de Barros482, ao tratar do art.
1.726 do Código Civil de 2002, existe omissão legislativa “quanto aos
requisitos” para conversão da união estável em casamento.
Vamos, pois, à análise dessa situação.
4.1.a) Requisitos 483
Em razão de nosso estudo focar a união estável susceptível de
conversão em casamento, pensamos que, de um modo geral, exigem-se os
mesmos requisitos para o matrimônio.
Não queremos dizer que, com essas exigências, estar-se-á deixando
de facilitar a conversão.
Ocorre que, segundo o ensinamento de Washington de Barros
Monteiro484, a facilitação não pode significar a supressão de mínimas
condições imprescindíveis à existência jurídica, a validade e a regularidade.
Na mesma linha de pensamento, Manoel Gonçalves Ferreira Filho485
diz caber à legislação infraconstitucional definir acerca dos requisitos para
ser considerar estável a união e, “conseqüentemente, se alce à condição de
entidade familiar”.

482- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito de família. São Paulo: CPC, 2003,
p. 94.
483- Iniciamos análise do tema no item 1.4.a.
484- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 2º vol. – direito de
família, São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 1999, p. 32 – “Ainda que a Constituição
determine à lei facilitar a conversão da entidade familiar em casamento, isso não
significa que possam ser dispensados preceitos de ordem pública na sua aplicação”.
485- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de
1988. São Paulo: Saraiva, 1995, vol. 4, p. 108.
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Destarte, por referência observamos as lições de Maria Helena Diniz
acerca de casamento486.
Nem mesmo para o matrimônio direto o Código Civil trata,
expressamente, das condições indispensáveis à existência jurídica, por
considerar desnecessária a enumeração, em razão de dizerem respeito aos
elementos naturais do ato que, de per si, já são evidentes.
A teoria do casamento inexistente tem suas bases no Código de
Napoleão, em razão do princípio de que não pode haver nulidade de
casamento sem expressa disposição legal, rejeitando-se assim as nulidades
virtuais e admitindo-se apenas as textuais, sendo que, para não incorrer em
inexistência, são três os requisitos essenciais ao casamento: diversidade de
sexo, celebração e consentimento487.
As condições necessárias à validade do ato nupcial, que, se
inobservadas, implicam em nulidade ou anulabilidade, referem-se à
capacidade matrimonial dos nubentes, ao seu status familiar e à sua
situação sob o prisma da moralidade pública e assim se classificam:
1) condições naturais de aptidão física e intelectual: 1.a) física: 1.a.1)
puberdade; 1.a.2) capacidade física para relações sexuais; 1.a.3) sanidade
física; 1.b) intelectual: 1.b.1) grau de maturidade intelectual e sanidade
mental; 1.b.2) consentimento íntegro e isento de vícios;
2) condições de ordem social e moral: 2.a) de ordem social: 2.a1)
repressão à bigamia; 2.a.2) prazo de viuvez; 2.a.3) idade militar; 2.a.4)
casamento de funcionários diplomáticos e consulares; 2.a.5) tutela e
486- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 53-62.
487- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 53-4: “A teoria casamento inexistente
formou-se em torno do Código de Napoleão, em 1839, por Aubry e Rau, tomando corpo
na obra de Saleilles”, sendo que, segundo as lições de Planiol e Ripert, “o conceito de
casamento inexistente apareceu na França, em razão do princípio de que não pode haver
nulidade de casamento sem expressa disposição legal, rejeitando assim as nulidades
virtuais em matéria matrimonial, considerando-se apenas as nulidades textuais”. Maria
Helena Diniz também registra entendimentos contrários à doutrina do casamento
inexistente, na p. 57 dessa obra doutrinária.
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curatela enquanto não cessadas e não saldadas as contas; 2.b) de ordem
moral: 2.b.1) consentimento dos ascendentes ou representantes legais dos
relativamente incapazes; 2.b.2) inexistência de certos graus de parentesco
ou afinidade; 2.b.3) não ser o condenado por homicídio ou tentativa de
homicídio do consorte.
Por fim, as condições necessárias à regularidade do matrimônio
dizem respeito às formalidades da celebração do solene ato nupcial,
incluindo a competência da autoridade celebrante.
Essas são, portanto, as exigências para o matrimônio “direto” – que
não derivado da conversão da união estável.
Com relação ao casamento decorrente de conversão da união estável,
há peculiaridades que podem permitir, quanto a certas condições, a
mitigação ou mesmo o afastamento de justa causa para o reconhecimento
da aludidas condições. Tal ocorre, por exemplo, com: capacidade física
para a conjunção carnal; sanidade física; consentimento íntegro e isento de
vícios, dentre outros. Assim pensamos porque, o período de união estável,
em regra, proporciona amplo conhecimento das características de cada um
dos companheiros, reciprocamente. Para assim concluir, podemos
considerar a teoria desenvolvida na Argentina, a respeito do casamento in
extremis precedido de “concubinato” 488.
Ainda com relação aos requisitos para a conversão objeto do nosso
estudo, Washington de Barros Monteiro489 sustenta ser impossível
dispensar o processo de habilitação para o casamento, dada a necessidade
488- Estudo desenvolvido no segundo capítulo desta dissertação. Vale reiterar, sobre o
casamento in extremis da Argentina que, segundo Gustavo A. Bossert, lecionando sobre
o art. 3.573 do Código Civil daquele país, estabelece-se causa de exclusão da vocação
hereditária do cônjuge supérstite. Todavia, a reforma introduzida pela Lei n. 17.711, de
1968, veio a positivar o entendimento que, se o casamento, embora in extremis,
realizou-se para regularizar uma situación de hecho, não se justifica excluir a vocação
hereditária do recém tornado cônjuge. Nesse caso, não aparece a captação de herança
que se quer evitar, sino que los hechos anteriores, la relación sostenida y mantenida a
lo largo del tiempo, dan sentido a esa unión matrimonial.
489- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 32.
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de se considerar a idade e a capacidade das partes, bem como a inexistência
de impedimentos matrimoniais.
Adequado se faz, pois, observar o procedimento de habilitação para
o casamento, embora com mitigação de algumas formalidades e requisitos
dispensáveis, de modo a cumprir-se o comando constitucional de a lei
facilitar a conversão da união estável em casamento.
Desenvolvida essa análise, entendemos que, para constituir-se união
estável susceptível de conversão em casamento, exigem-se requisitos:
capacidade civil, diversidade de sexo, continuidade do relacionamento,
ausência de impedimento matrimonial, notoriedade das afeições recíprocas
e honorabilidade. Esses requisitos serão detalhados nos subtópicos que
seguem.

4.1.a.1) Capacidade civil e idade núbil
Limongi França490 Washington de Barros Monteiro491 ressaltam a
necessidade de consentimento para o casamento e, para tanto, pressuposto é
a pessoa ter capacidade civil.
Nesse sentido, interessante registro pretoriano assim verificou: “a
conversão da união estável em casamento resulta da vontade de ambos os
conviventes. De perguntar-se, então, se o varão, sob interdição, teria
condições de manifestar plenamente a sua vontade no sentido de converter
a união estável em casamento? Agora, no período anterior à interdição,
não houve a comunhão de vontades no sentido de converter a união estável
em casamento, o que já estava previsto na regra constitucional do § 3º do
art. 226 da Constituição Federal”492.

490- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Manual de Direito Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1972, vol. 2, Tomo I, p. 163-6.
491- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 32.
492- Extraímos essas ponderações do Voto proferido pelo Desembargador Antonio
Carlos Stangler Pereira, em Embargos de Declaração n. 70009476383, 8ª Câmara Cível
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Outro precedente é no sentido de conceder-se suprimento de idade e
de consentimento, com o escopo de bem observar o mandamento constante
do § 3º do art. 226 da Constituição da República493.
Por força do Projeto de Lei n. 276/2007 poderá ser acrescida, ao art.
1.723, caput, a exigência de que os companheiros sejam civilmente
capazes494.
No que se refere ao pressuposto de idade núbil, Geraldo da Cruz
Almeida495, na obra dedicada à convivência more uxorio em direito
internacional privado, considerando exigíveis para as “uniões de facto”, por
parâmetro, os requisitos previstos para o casamento. Leciona esse autor
português que “a legitimidade do estabelecimento de uniões de facto” tem
sido buscada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de
10.12.1948, art. 16º, por estabelecer: a partir da idade núbil o homem e a
mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrições...”.
Além dessa, disposições equivalentes constantes de outros textos de direito
internacional.
Renato Avelino de Oliveira Neto496, ao confrontar o direito brasileiro
com o português, no que se refere às “uniões de facto”, pondera,
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgamento dia 26 de agosto de
2004. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011).
493- Suprimento de idade e consentimento para casamento – Pretendentes que coabitam
e têm a mesma crença religiosa – Consentimento dos pais – Ausência de idade núbil –
Contrariedade ao artigo 226, § 3º, da Constituição Federal – Regra maior que
orienta a lei infraconstitucional à conversão da união estável em casamento –
Recurso provido. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n.
255.020.4/1-00, Relator Desembargador JOAQUIM GARCIA, julgamento dia 17 de
fevereiro de 2003. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 07.02.2011). Entendeu-se que a
orientação constitucional permite considerar, além do que estabelece o art. 1.520 do
Código Civil, a “união estável” entre os pretendentes de casamento como hipótese
permissiva do suprimento do consentimento.
494- Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e
a mulher, civilmente capazes, configurada na convivência pública, contínua, duradoura
e constitutiva de família.
495- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 166-7.
496- OLIVEIRA NETO, Renato Avelino de. Contrato de coabitação na união de fato –
confronto entre o direito brasileiro e português. Coimbra: Almedina, 2006, p. 86-90.
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reportando-se a Maria Helena Diniz, que todo ato negocial pressupõe uma
declaração de vontade e a capacidade do sujeito é indispensável para dar
validade à sua participação, sendo 18 anos a idade mínima prevista, tanto
pelo Código Civil brasileiro, art. 5º, quanto pelo português, art. 130º, antes
disso, entre os 16 e os 18 anos de idade, necessária a assistência e, abaixo
dos 16 anos, desconsiderada a vontade. Em seguida, levanta questão a
respeito de união de fato entre pessoas menores de 16 anos de idade.
Observa que, esse problema surge no Brasil, por não haver expressa norma
sobre limite mínimo de idade para a união de fato gerar efeito,
diferentemente de Portugal, onde o art. 2º, alínea a, da Lei n. 7/2001, exige
o mínimo de 16 anos de idade. Sustenta ainda esse autor que, para situações
regidas pelo direito brasileiro, o art. 1.550 Código Civil de 2002 seria
aplicável à união de fato.
4.1.a.2) Diversidade de sexo497
Nesse sentido, Miguel Reale498 assim leciona: “A união estável, que
o legislador constituinte considerou destinada ao casamento, é formada por
companheiros de sexo diferente, o que exclui a possibilidade dos
homossexuais nela se abrigarem”.
Sílvio de Salvo Venosa499 considera “característica fundamental” a
diversidade de sexo, dizendo que, “não há casamento senão na união de
duas pessoas de sexo oposto. Cuida-se de elemento natural do
matrimônio.” Sob o enfoque da Constituição da República, leciona: “Ainda
497- Nossa dissertação não ultrassa os limites de uniões entre homem e mulher. No que
se refere às uniões entre pessoas do mesmo sexo, registramos algumas considerações no
Capítulo I, item 1.4.a, inclusive nosso entendimento que o Supremo Tribunal Federal
não autorizou, nem poderia autorizar, a conversão da união de pessoas do mesmo sexo
em casamento, considerando o sistema constitucional brasileiro. Aliás, amparam nosso
entendimento os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins, Regina Beatriz Tavares
da Silva e Célio Borja, dentre outros jurista que já se pronunciaram a respeito.
498- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 71-2.
499- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito, cit., p. 59-60.
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que se defenda mais recentemente a proteção à relação afetiva de pessoas
do mesmo sexo, a relação homoafetiva, qualquer legislação nesse sentido
deve alterar o preceito constitucional, o qual, tanto para o casamento, como
para a união estável, estabelece diversidade de sexos (art. 226, § 3º).
Também registra que um dos exemplos de casamento inexistente é o que
sucede na união de pessoas do mesmo sexo.
Não

desconhecemos,

consoante

registrado

no

início

desta

dissertação500, que Maria Berenice Dias501 defende a aplicação, em prol do
relacionamento que denomina “família homoafetiva”, das normas de direito
de família, por considerar o disposto no art. 226 da Constituição da
República e entende possível o “casamento homossexual”.
Todavia, como também já registrado, respeitamos as opiniões mas
discordamos desse entendimento e, justamente no § 3º do art. 226 da
Constituição Federal, vemos a expressa exigência de diversidade de sexo
para a conversão da união estável em casamento. Esse texto normativo,
expressamente, refere-se à união de pessoas de sexos distintos: “o homem
e a mulher” (destacamos em negrito e grifamos). Não temos nenhum
preconceito e apenas exercemos a liberdade de expressão no sentido de
estarmos convencidos que tem mais lastro jurídico-científico a orientação
jurisprudencial e doutrinária que o art. 226, § 3º, da Constituição da
República não se aplica para uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Como fundamento pretoriano, lembramos o aludido Recurso
Extraordinário n. 397.762, por ocasião do qual o Supremo Tribunal Federal
enfatizou a necessidade de observância dos limites legais atinentes ao
casamento.

500- Capítulo I, item 1.4.a.
501- DIAS, Maria Berenice. Manual, cit., p. 154-5 e 197-211.
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Em termos de fundamento doutrinário, reiteramos os ensinamentos
de Maria Helena Diniz502 e Ives Gandra Martins503, dentre outros juristas,
que consideram o art. 226, § 3º, da Constituição da República não aplicável
à união entre pessoas do mesmo sexo, bem como ressaltam que, para vir a
ser juridicamente possível o matrimônio entre homossexuais, primeiro será
necessário cogitar-se de emenda constitucional.
Maria Helena Diniz também nos faz refletir como o art. 226, § 3º, da
Constituição Federal, sendo de ordem pública, poderia ser interpretado
extensivamente ou aplicado por analogia? Além disso, é norma especial e,
destarte, não pode ser aplicada à união de pessoas do mesmo sexo, sob a
alegação de ser discriminatória e de ferir o princípio da isonomia, que,
conforme predominante entendimento, consiste em tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais, pelo que, aplicar aquela norma para
casais homossexuais equivaleria a tratar igualmente os desiguais.
Com base nesses ensinamentos de Maria Helena Diniz e Ives Gandra
da Silva Martins, ousamos indagar: a Constituição da República, art. 226, §
3º, ao mencionar expressamente a “união estável entre o homem e a
mulher”, não teria se valido da técnica do “silêncio eloqüente”504, quanto às
uniões de pessoas do mesmo sexo?
Para melhor compreensão da técnica do instituto “silêncio
eloqüente”, buscamos as lições de Karl Larenz505. Este jurista alemão trata
do tema ao lecionar sobre “A integração das lacunas na lei
(desenvolvimento do direito imanente à lei)”. Adverte que: embora seja
502- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 374.
503- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição, 8º vol., cit., p. 94850.
504- Silêncio eloqüente da lei: trata-se do beredtes Schweigen, que, no direito alemão
caracteriza-se pela opção do legislador em excluir, intencionalmente, certo fato do
comando legal (Zeno Veloso; Larenz) – in, DINIZ, Maria Helena. Dicionário, vol. 4,
cit., p. 392.
505- LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego,
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 1997, p. 524-5.
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“um desenvolvimento do Direito ‘superador’ da lei’ é lícito aos tribunais
“apenas sob determinados pressupostos”, porque, poder-se-ia pensar que
existe uma lacuna só quando e sempre que a “lei – entendida esta,
doravante, como uma expressão abreviada da totalidade das regras jurídicas
susceptíveis de aplicação dadas nas leis ou no Direito consuetudinário –”
não contenha regra alguma para uma determinada configuração no caso,
quando, portanto, “se mantém em silêncio”. Porém, “existe também um
‘silêncio eloqüente’ da lei”. 506
A análise desse requisito – diversidade de sexo para exercício do
direito constante da segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição
Federal –, nos permite, mais uma vez, refletir sobre a compreensão que o
direito é dinâmico.507

506- Para melhor explicar, Larenz menciona a seguinte situação: o fato de não conter
qualquer disposição sobre a propriedade da casa de morada (no sentido atual), não foi
uma lacuna do Código Civil na sua formulação originária. É que o legislador do BGB
não quis admitir um tal direito real especial sobre uma casa ou uma parte do edifício,
que, em princípio, não lhe era desconhecido, por razões da disposição das relações
jurídicas sobre bens imóveis e, por isso, intencionalmente, não incluiu na lei disposições
a esse respeito. Foi necessária, por esse motivo, uma lei própria, pela qual foram
modificadas algumas das regras do Código Civil, para introduzir a propriedade da
casa de morada como instituto jurídico na ordem jurídica vigente. A nova criação ou
reintrodução deste instituto na nossa ordem jurídica pela via do desenvolvimento
judicial do Direito não teria sido admissível porque a lei, precisamente neste
aspecto, não continha ‘lacunas’. Por outro lado, existem casos para os quais a lei
contém, por certo, uma regra aplicável segundo cada possível sentido literal e aos quais,
contudo, esta regra não se ajusta segundo o seu sentido e escopo. A regra legal carece
aqui de uma restrição não contida na lei e não compatível com o sentido literal possível,
cuja ausência pode igualmente considerar-se uma ‘lacuna’. ‘Lacuna’ e ‘silêncio da lei’
não são, portanto, pura e simplesmente o mesmo.” Grifos nossos. No que se refere ao
instituto das lacunas, dedicamos, inclusive, o específico item 3.5.c desta dissertação,
tendo como referência os ensinamentos de Maria Helena Diniz.
507- Reiteramos que, dentro dos limites desta dissertação, não objetivamos tratar desse
rico e efervescente tema dos direitos e deveres decorrentes das uniões entre pessoas do
mesmo sexo. Como já esclarecido, o presente estudo refere-se aos casais heterossexuais.
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4.1.a.3) Ausência de impedimento matrimonial
A título de registro histórico, vale observar que a Súmula 35 do
Supremo Tribunal Federal508, primeira a tratar de “concubinato”, exigia a
ausência de impedimento matrimonial para o exercício do direito a
indenização por morte.
Para a qualificação jurídica da união estável como conversível em
casamento, a inexistência de impedimento matrimonial é o “pressuposto
natural e necessário”.
No dizer de Washington de Barros Monteiro509, não seria jurídico
“desconsiderar os impedimentos matrimoniais que atendem à moral e aos
interesses da sociedade, que se sobrepõem aos dos concubinos”.
A enaltecer a necessidade de inexistir de impedimento matrimonial,
Helder Martinez Dal Col observa que, “... a conversibilidade em casamento
é um requisito essencial para a configuração da união estável...”

510

. No

mesmo sentido é o entendimento de Oscarlino Moeller511.
O art. 1.723, § 1º, do Código Civil estabelece a vedação512.
508- Súmula 35 do STF – 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. (Grifo nosso).
509- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 32.
510- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens, cit., p. 201.
511- MOELLER, Oscarlino. A União Federal e o seu Suporte Constitucional. In,
Revista da Escola Paulista de Magistratura, n. 02, jan/abril de 1997, p. 54-5, apud
GOMES, Orlando, Direito, cit., p. 50. “É preciso lembrar que a ‘união estável’ tutelada
pela Constituição, como ‘entidade familiar’ é aquela que a lei ordinária deverá preparar
para a “conversão em casamento” (art. 226, § 3º). Dita conversão não será viável, como
é natural, se os conviventes não preencherem “os requisitos fundamentais que se
materializam nos impedimentos e dirimentes, tal como previstos no art. 183 do Código
Civil. Poder-se-á afastar a necessidade da autoridade celebrante, mas se exigirá a
inexistência dos impedimentos decantados ... a lei facilitará, mas não suprirá exigências
que a lei ordinária já impõe à sua concretização”.
512- Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e
a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
§ 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar
separada de fato ou judicialmente.
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É interessante pensarmos que não existe impedimento legal para
situação de “afinidade” decorrente de união estável. Assim é que, por
exemplo, um homem poderá constituir união estável com uma mulher que
seja filha de ex-companheira daquele513, situação que Edgard de Moura
Bittencourt denomina de “parentesco afim”514, com remissões históricas.

Esses impedimentos, estabelecidos pelo art. 1.521, § 1º, do Código Civil, são os
seguintes:
CAPÍTULO III
Dos Impedimentos
Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;
II - os afins em linha reta;
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do
adotante;
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau
inclusive;
V - o adotado com o filho do adotante;
VI - as pessoas casadas;
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de
homicídio contra o seu consorte.
513- BITTENCOURT, Edgard de Moura (O concubinato, cit., 1º vol., p. 271-2)
observa, no que se refere ao impedimento matrimonial de afinidade, que, durante longo
período, mesmo depois de entrar em vigor o Código de Napoleão, “o concubinato foi
considerado, tal como o parentesco afim, como razão de impedimento ao matrimônio. O
concubino não poderia casar-se com a filha de sua concubina. A Igreja chegou a anular
um casamento por isso. A partir de 1907, quando um aresto do Tribunal do Sena
repudiou semelhante orientação, não mais foram acolhidos aqueles impedimentos”.
514- BITTENCOURT, Edgard de Moura. O concubinato, cit., 1º vol., p. 271.
Observamos os seguintes fundamentos para essa afirmação: “Durante muito tempo
(mesmo depois da vigência do Código de Napoleão), o concubinato foi considerado, tal
como o parentesco afim, como razão de impedimento ao matrimônio. O concubino não
poderia casar-se com a filha de sua concubina. E, em outras situações análogas, ocorria
idêntica proibição. A Igreja chegou a anular um casamento por isso. A partir de 1907,
quando um arresto do Tribunal do Sena repudiou semelhante orientação, não mais
foram acolhidos aqueles impedimentos. É mister louvar – lembra Leroy – que os
concubinos hajam compreendido seu real interesse e sobretudo o dos filhos. É mister
estimar que os sentimentos mais ou menos egoístas a que se submeteram tenham cedido
perante o amor recíproco e que o tempo vivido juntos, longe de diminuir a afeição, os
viesse impelir a se unirem por toda sua existência. Certamente, a união ilegítima os
revestiu de forte experiência, pois, conhecendo-se a fundo, cada qual sabe dos menores
defeitos do outro, o que os torna ainda mais felizes na decisão de consolidarem a frágil
aliança que os prendia até então.” (Negrito nosso).
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Importante, ainda, considerarmos a situação do separado de fato ou
judicialmente, em decorrência de continuarem sujeitas a impedimento
matrimonial com terceira pessoa (Código Civil, art. 1.521, VI).
Humberto Theodoro Júnior aponta como requisito, para a conversão
da união estável em casamento, a inexistência de matrimônio anterior ainda
não dissolvido515.
Efeito da dissolução do anterior casamento pressupõe que outro
cônjuge seja parte do processo. Como resolver esse óbice processual? A
Constituição da República estabelece que o casamento apenas se dissolve
pelo divórcio (ou pela morte, não pela separação judicial ou de fato) e
também exige o devido processo legal, razão pela qual pressupõe a
condição de parte processual. Há que se considerar os limites subjetivos da
coisa julgada.
Paulo Lôbo, ao tratar dos impedimentos para o casamento (art. 1.723
do Código Civil), adverte que o separado de fato ou judicialmente, quando
foi iniciada a união estável, “deve comprovar já estar devidamente
divorciado, no pedido de conversão” 516.
Como visto, dentre as hipóteses de impedimento para casar, o art.
1.521, VI, do Código Civil, como vimos acima, elenca “as pessoas
casadas”. Este requisito deve ser considerado à luz do art. 1.723, § 1º, do
Código Civil. 517
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi leciona sobre tema,
esclarecendo a respeito da distinção de previsões legais a respeito de
casamento, união estável e concubinato518.
Álvaro Villaça Azevedo519 observou precedente jurisprudencial
exigindo que “os conviventes não tenham impedimentos”520 para
515- Em nota de atualização à obra de GOMES, Orlando, Direito, cit., p. 50.
516- LÔBO, Paulo, Direito, cit., p. 180.
517- DINIZ, Maria Helena, Dicionário, cit., vol. 4, p. 761, e Curso, cit., p. 383-4.
518- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. Aspectos polêmicos, cit., p. 164-9.
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conquistarem o direito ao casamento resultante da convolação de união
estável.
Encontramos

precedente

jurisprudencial

específico

quanto

à

impossibilidade de conversão da união estável em casamento se houve
impedimento consistente em matrimônio anterior de um dos companheiros,
ainda não dissolvido pelo divórcio521.
Há registros pretorianos acerca da possibilidade de comprovação da
inexistência de prejuízo522, dentre outros precedentes523.
519- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 159-85. Reporta-se a julgado
publicado em RT-751/373.
520- BITTAR, Carlos Alberto. Direito, cit., p. 181.
521- DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - COMPANHEIRO QUE
SE ENCONTRA SEPARADO JUDICIALMENTE - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO - ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Dá-se a
impossibilidade jurídica do pedido, quando o ordenamento jurídico, abstratamente,
vedar a tutela jurisdicional pretendida, tanto em relação ao pedido mediato quanto à
causa de pedir. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n.
1.0024.06.237023-4/001, Relator Desembargador MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível,
à unanimidade, julgamento dia 10 de janeiro de 2008. In, www.tjmg.jus.br – acesso dia
29.01.2011). Interessante observar que esse acórdão teve que enfrentar os efeitos da
então PEC 33/2007 (que resultou na Emenda Constitucional n. 66/2010), vindo a
reconhecer que, separação judicial, mesmo com essa alteração constituição, não se
tornaria causa extintiva do vínculo matrimonial. Deixo expresso que o pedido de
conversão de união estável em casamento, formulado por companheiro que se
encontra separado judicialmente, não encontra respaldo no ordenamento jurídico,
sendo os autores carecedores do direito de ação. (Negritos nossos).
522- FAMÍLIA. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.
CURADOR
E
CURATELADO.
PREJUÍZO
AOS
HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Para que se
autorize a conversão de união estável em casamento quando tratar-se de curador e
curatelado, necessária se faz a prova de inexistir prejuízo aos herdeiros existentes.
(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0134.02.0325913/001, Relatora Desembargadora MARIA ELZA, 5ª Câm. Cível, à unanimidade,
julgamento dia 11.08.2005. In, www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011).
Verificamos constar do Voto da eminente Relatora que: O art. 1.523 do Novo
Código Civil, cuja redação espelha-se no art. 183 do Código Civil de 1916, estabelece:
‘Não devem casar: (...) IV – o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes,
irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não
cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. (...)
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam
aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III, e IV deste artigo, provando-
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Poderíamos observar ainda reiterados arestos no sentido de ser
inadmissível o reconhecimento de união estável sem ao menos separação
de fato, embora não se referiram, especificamente, a processos de
conversão de união estável em casamento, mas consideram o que consta da
Constituição Federal, art. 226, § 3º, segunda parte524.
Ainda em termos de alusão sobre casos concretos, observamos outra
situação de impedimento matrimonial, a ser superada pela comprovação de
prévio divórcio525.

se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e
para a pessoa tutelada ou curatelada’. Na lição de Álvaro Villaça Azevedo: ‘Evidenciase, porém, que a finalidade primeira da regra em comento é a proteção do patrimônio
do incapaz, evitando sua dilapidação – ou mesmo o locupletamento do representante às
suas expensas’ (Código Civil Comentado, vol. XV, Atlas Editora, p. 75).
523- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM
CASAMENTO. IMPEDIMENTO DO ARTIGO 1.521, INCISO VI, DO CÓDIGO
CIVIL. Ainda que possível a declaração de união estável desde a separação de fato de
qualquer das partes, nos termos do artigo 1.723, § 1º, do CCB, o mesmo não se aplica
à conversão em casamento, pois o impedimento do artigo 1521, inciso VI, do CCB,
conduz à conclusão de que a conversão deverá se operar tão-somente desde a data de
trânsito em julgado da sentença de divórcio. Deram provimento ao apelo. (Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n. 70026514745, 8ª Câmara Cível,
Relator Desembargador ALZIR FELIPPE SCHMITZ, julgado em 30.10.2008. In,
www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011). (Grifos e negritos nossos).
524- UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
CONCUBINATO IMPURO OU ADULTERINO. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE
FATO OU JUDICIAL DE UM DOS CONVIVENTES. A teor do art. 1.723, § 1º, do
Código Civil, restando comprovada pelo conjunto probatório a ocorrência do
concubinato impuro ou adulterino, sendo que um dos conviventes não se encontrava
separado de fato ou judicialmente, não há como reconhecer a existência de união
estável. Entender o contrário seria vulgarizar e distorcer o conceito de união
estável, instituto jurídico que foi consagrado pela Constituição Federal de 1988
com a finalidade de proteger relacionamentos constituídos com fito familiar e,
ainda, viabilizar a bigamia, já que é possível a conversão da união estável em
casamento. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n.
1.0027.03.009975-1/001, Relatora Desembargadora MARIA ELZA, 5ª Câmara Cível,
votação unânime, data do julgamento 12 de janeiro de 2006) – In, www.tjmg.jus.br –
acesso dia 29.01.2011) – grifo e negrito nossos.
525- Inspirados em clássica obra doutrinária do jurista Edgard de Moura Bittencourt
(conforme nota de rodapé no início do Capítulo II desta dissertação), ao registrar a
vivência que teve como magistrado de 1ª instância, com o propósito único de comprovar
nossa dedicação ao tema desta dissertação, deixamos aqui, também registrada, sentença
por nós prolatada em 12.01.2010 (Processo n. 0040.08.082946-4, da 3ª Vara Cível de
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Como direito comparado, temos os estudos de Augusto Cesar
Belluscio526 no sentido de as Constituições de alguns países (Bolívia
Panamá e Uruguai) conferirem efeitos amplos à união de fato, equiparando
os efeitos com os do matrimônio, desde que exista “habilidad nupcial” – a
união de fato de pessoas atingidas por impedimentos matrimoniais no
teriam os efeitos do matrimônio. Outros países exigem “habilidad
nupcipal”, mas apenas permitem efeitos limitados, como Equador e Peru,
onde a união estável de um homem e uma mulher livres de vínculo
matrimonial com outra pessoa dá lugar a uma “sociedad de gananciales” –
a proteção é, assim, menor, porque, ao exigir-se “la habilidad nupcial”, os
efeitos não são totais, não são todos os efeitos do matrimônio, mas somente
os patrimoniais.
Também neste aspecto vale lembrar que a Constituição da República
do Panamá, de 1994, no art. 54, exige “personas legalmente capacitadas
para contraer matrimonio”, o que, transportando para o direito pátrio, nos
moldes do art. 1.521, VI, do Código Civil, significa ausência de
matrimônio válido ou de outro impedimento matrimonial.

4.1.a.3) Continuidade do relacionamento
Como registro histórico apenas, vale lembrar que a Lei das XII
Tábuas (aproximadamente 452 a.C.), ao tratar do direito de propriedade e
da posse, na Tábua Sexta, item IV, assim estabelecia: A mulher que residiu
durante um ano em casa de um homem, como se fora sua esposa, é

Araxá-MG), sobre “conversão de união estável em casamento”, sentença transitada em
julgado sem nenhum recurso.
526- BELLUSCIO, Augusto Cesar. Derecho constitucional, cit., p. 47-8.
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adquirida por esse homem e cai sob o seu poder, salvo se se ausentar da
casa por três noites. 527
Quanto ao direito pátrio, houve previsões legais que já existiram, a
respeito do tempo de duração do relacionamento.
A Lei n. 8.971/94 exigia o interregno de 5 (cinco) anos ou prole
comum. Por fim, a Lei n. 9.278/96, optou por nada mencionar sobre prazo,
referindo-se a “convivência duradoura” e “contínua”.
Ante a situação de a Lei n. 9.278/96 e o Código Civil, art. 1.723, não
mais determinarem prazo, surgiu preocupação com o tempo. Tem
prevalecido o entendimento que o prazo mínimo é de 5 anos, considerandose o disposto nos arts. 1.642, inciso V, e 1.801, inciso III, do Código Civil,
e Enunciado 4 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Outros autores pensam ser suficiente o prazo de 2 anos, sob a égide do art.
1.830 do Código Civil. Há, ainda, quem entenda desaconselhável a fixação,
a priori de lapso temporal.
Maria Helena Diniz528 orienta não ser adequado partir do mesmo
parâmetro do casamento, porque este se inicia com cerimônia nupcial,
enquanto que a união estável não se estabelece por um único ato, mas
forma-se com o tempo. Distingue-se de simples união transitória, bem
como meras relações sexuais acidentais e precárias, ainda que repetidas
durante vasto tempo, não revelam companheirismo. União estável
pressupõe estabilidade, ligação permanente para fins essenciais à vida
social, aparência de “casamento” perante terceiros ou, como dizem alguns
autores, de “posse de estado de casado”. Além do mais, a jurista suscita
diversas indagações a respeito, quais sejam: se antes do prazo legal morrer
o companheiro, tal união não mereceria reconhecimento jurídico, embora
527- MAGALHÃES, Rui Ribeiro de. Direito de família no novo Código Civil
brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2ª edição, 2003, p. 9 – seria a aquisição por
usucapião.
528- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 375-6.
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preenchidos os demais requisitos? Não haveria um retrocesso se a norma
prefixasse o lapso temporal mínimo para a constituição dessa entidade
familiar? Seria necessária a adoção de um parâmetro temporal, porque, se
inexistir, apenas o animus definiria a estabilidade dessa união? Como se
processaria, então, a revelação desse animus? Seria revelado por fatos, que
deveriam ser analisados caso a caso e isso não dificultaria sua
configuração? O importante não seria a qualidade da relação, por isso o
órgão judicante, baseado no art. 5º da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro529, deveria dar ao caso sub examine a solução mais justa?
Como analisar a continuidade da vida em comum? A continuidade estaria
descaracterizada pela ocorrência de breves períodos de interrupção da
convivência, decorrentes de desentendimentos dos companheiros, que
depois acabam reatando o relacionamento?
Enfim, no nosso entender, o importante é que, na convivência a ser
convertida em casamento, haja afeição recíproca, comunhão de interesses,
conjugação de esforços em benefício do casal e dos filhos, respeito e
assistência moral e material.
Acerca desses requisitos, o Código Civil, no art. 1.723 repete as
palavras “contínua” e “duradoura” – expressões que significam duração
estável do relacionamento.
Contudo, não há consenso da doutrina sobre a questão.
Miguel Reale530, por exemplo, pontifica que o art. 1.723 do Código
Civil exige convivência contínua e duradoura, mas “não é fixado prazo
para a sua constituição, cabendo ao juiz examinar cada caso concreto à do
Código e das leis antes dele promulgadas.”

529- Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010, Altera a ementa do Decreto-Lei no
4.657, de 4 de setembro de 1942, LICC, para “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro.”
530- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 72.
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Alguns doutrinadores entendem correta a não fixação de prazo pela
lei, por ser mais justo analisar-se caso a caso, conforme os requisitos para
caracterização de união estável, especialmente os Constitucionais e legais
(atualmente Código Civil, art. 1.723), a saber: relacionamento público,
contínuo e duradouro, além de ter o fim de constituir família.
Ricardo Fiúza531 fornece relato histórico e de legislador a respeito da
inexistência de lapso temporal preestabelecido.
Em sede de direito comparado, observamos as previsões seguintes:
- Panamá: a Constituição da República do Panamá, de 1994, art. 54,
e o Código de la Família (Ley n. 3, de 17 de mayo de 1994, Artículo 53,
exigem que a “unión de hecho” seja “mantenida durante cinco años
consecutivos”;
- Cabo Verde: a Lei n. 69, de 1967, art. 1.563º, exige três anos;
- Guatemala: o Código Civil (Decreto Ley n. 106), artículo 173,
estabelece más de tres años;
- Paraguai: Ley n. 1, de reforma parcial del Código Civil532.

531- FIÚZA, Ricardo. O novo Código Civil e a união estável. 2001. In,
www.jus2.uol.com.br (acesso dia 29.01.2011): É fundamental, de conseguinte, ressaltar
as características da união estável, que defluem do reportado art. 1º da Lei n. 9.278/96,
representadas na dualidade de sexos, e no conteúdo mínimo da relação constituído pela
publicidade, continuidade e durabilidade. Daí porque retiramos do projeto a exigência
de que a união, para que seja estável, tenha duração de prazo mínimo determinado,
superior a cinco anos consecutivos, uma vez que tal característica não está
contemplada pela atual Lei n. 9.728/96. Mostrava-se inconstitucional o dispositivo
originalmente constante do projeto, ao limitar a união estável à convivência superior a
cinco anos, quando a própria Constituição Federal não define qualquer prazo. Seria
interpretação restritiva e inconcebível vir a lei infra-constitucional, reguladora do
instituto, impor prazo mínimo, para o reconhecimento dessa entidade familiar. Na
verdade, o conceito "estável", inserido no pergaminho constitucional, não está a
depender de prazo certo, mas de elementos outros que o caracterizem, como os
constantes do art. 1º da Lei n. 9.728/96. (Negrito nosso).
532- Artículo 83 - La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que
voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y singular, teniendo
ambos la edad mínima para contraer matrimonio y no estando afectados por
impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a la presente ley..
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4.1.a.5) Notoriedade das afeições recíprocas – aparência de
casamento
Maria Helena Diniz leciona a respeito533 deste requisito, destacando
que não significa “publicidade”, o que implicaria violação do direito à
intimidade.
Miguel Reale534 elucida que o art. 1.723 do Código Civil exige
“convivência pública”.

4.1.a.6) Honorabilidade
Diz respeito à respeitabilidade da união, com affectio e animus de
constituir uma família535. Aliás, a previsão constitucional sobre união
estável está no capítulo dedicado à Família.

4.1.a.7) Fidelidade ou lealdade
O art. 1.724 do Código Civil536 estabelece as exigências de lealdade e
respeito.
A fidelidade (ou lealdade) surge em decorrência do princípio da
monogamia537.
Neste sentido há orientação jurisprudencial538.
533- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 385-6.
534- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 72.
535- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 386.
536- Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.
537- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios, cit., p. 106-24.
538- DIREITO DE FAMÍLIA. RELACIONAMENTO AFETIVO PARALELO AO
CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. RECURSO NÃO-PROVIDO. O relacionamento
afetivo da apelante com o seu amado não se enquadra no conceito de união estável,
visto que o princípio da monogamia, que rege as relações afetivas familiares, impede o
reconhecimento jurídico de um relacionamento afetivo paralelo ao casamento. Neste
contexto, por se encontrar ausente elemento essencial para a constituição da união
estável, qual seja, ausência de impedimento matrimonial entre os companheiros, e
como o pai dos apelados não se encontrava separado de fato ou judicialmente,
conforme restou suficientemente demonstrado nos autos, não é possível se caracterizar
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Não existe amparo a relacionamentos “simultâneos”. Quando muito,
poder-se-ia considerar eventual situação de “uniões estáveis putativas”539.

4.1.b) Meios de prova dos requisitos para a conversão
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam sobre
“prova da união estável”, com base em jurisprudência540.
Moacyr Amaral Santos541 nos fornece ampla orientação a respeito,
esclarecendo que provar é o “‘meio pelo qual a inteligência chega à
descoberta da verdade’. É um meio utilizado para persuadir o espírito de
o concubinato existente como uma união estável. Entender o contrário seria vulgarizar
e distorcer o conceito de união estável, instituto jurídico que foi consagrado pela
Constituição Federal de 1988 com a finalidade de proteger relacionamentos
constituídos com fito familiar e, ainda, viabilizar a bigamia, já que é possível a
conversão da união estável em casamento. Por fim, ainda que haja no Superior
Tribunal de Justiça um precedente extremamente eloqüente e em tudo assemelhado ao
caso que se examina, que consiste no REsp n° 742.685, do STJ, julgado em 04-08-2005,
de que foi Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, da 5ª Turma do STJ, admitindo
o direito à pensão previdenciária, deixo de apreciar o tema, visto que tal pleito há de
ser formulado perante a Justiça Federal, visto que A.B.M., era Policial Rodoviário
Federal, o que impede, por absoluta incompetência (artigo 109, inciso I, da
Constituição da República), à Justiça Estadual reconhecer eventual direito
previdenciário por parte da apelante. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Apelação Cível n. 1.0024.06.061798-2/001, Relatora Desembargadora MARIA ELZA,
5ª Câm. Cível, à unanimidade, julgamento dia 29.11.2007. In, www.tjmg.jus.br – acesso
dia 29.01.2011). Destaque em negrito nosso.
539- A respeito do tema “uniões estáveis putativas” buscamos tratar em outra
oportunidade – MADEIRA FILHO, Ibrahim Fleury de Camargo. Reflexos jurídicos de
convivência familiar múltipla e simultânea, in: Revista Jurídica UNIJUS, vol. 10, n. 13,
Coordenador editorial: Jurandir Sebastião. Uberaba: Universidade de Uberaba
(UNIUBE) e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2007, p. 67-90.
540- NERY JÚNIOR, Nelson, & ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código Civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª edição, 2009, p. 1.216. “Prova da
união estável. Resta verificar se a união estável deve ser provada exclusivamente
por sentença que a reconheça. A resposta é, naturalmente, negativa, porque, se
entre os conviventes não há lide, desnecessária a busca da providência jurisdicional (art.
3º do CPC), nem por isto, terceiros terão de buscar essa tutela (art. 6º do CPC) e
tampouco ficarão privados dos efeitos que daquela união estável podem tirar, tão só
com a restrição de que esse reconhecimento não fica coberto pela coisa julgada, já que
será estabelecido como verdade dos fatos, para eventual prolação da sentença (art. 469,
II, do CPC) (2º TACivSP, 10ª Câm., Ap. n. 849.063-0/0, Relator Juiz Nestor Duarte,
v.u., j.14.04.2004)”.
541- SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no civil e comercial. São Paulo: Max
Limonad, 3ª edição, 1961, p. 12 e 75-6.
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uma verdade”. Quanto aos meios de prova, ensina-nos que o Brasil filia-se
ao sistema que relaciona os meios de prova, sem com isso, excluir outros
embora não relacionados expressamente. Ademais, a enumeração dos
meios de prova pertence à órbita do direito substantivo.
Esse jurista, em outra oportunidade, esclarece que, o Código de
Processo Civil de 1973, buscando aprimorar os meios de prova, veio a
admitir outros, “mesmo não especificados por lei, mas moralmente
legítimos” 542.
Nessa linha de pensamento, a doutrina preconiza que a prova se faz
por quaisquer dos meios normalmente admitidos e “nenhuma restrição
impõe a lei a este propósito”543.
Maria Helena Diniz544 nos esclarece serem exemplos de meios
probatórios da união estável, os seguintes: certidão de nascimento de filho
comum; certidão de celebração do casamento religioso sem efeito civil;
certidão de núpcias convoladas no exterior, não reconhecidas pelo direito
brasileiro, por nubente brasileiro separado judicialmente; contas-correntes
bancárias conjuntas; escritura pública de imóvel em nome de ambos os
conviventes; declaração de testemunhas; contrato de locação predial ou de
sociedade; declaração de dependência no INSS ou para fins de Imposto
542- SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro: Forense, 1976, vol. VI, p. 27.
543- OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de, & MUNIZ, Francisco José Ferreira.
Direito, cit., p. 81.
544- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 386 – para situações de uso da via
jurisdicional, a fim de comprovar a convivência marital, não é adequada a ação
declaratória, porque pressupõe lide, enquanto, diversamente, o requerimento conjunto
do casal não envolve contenda e apenas a pretensão comum do reconhecimento de uma
situação fática, concernente ao âmbito da jurisdição voluntária. Destarte, apropriado
seria o processamento de justificação (arts. 861 a 866 do Código de Processo Civil).
Registramos esse ensinamento por ser meio de prova importante para diversas
situações, inclusive para o exercício do direito à conversão da união estável em
casamento, embora não como regra, dado que corresponderia à facilidade exigível para
a situação, mas permitida, como verificamos do Provimento n. 190/2009, da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que pese se refira à
pretensão de “reconhecimento da data de início da união estável”.
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sobre a Renda ou em plano de saúde; correspondência epistolar;
fotografias; recibos; notas fiscais; requerimentos judiciais ou a repartições
públicas; testamento reconhecendo o companheirismo.
Com relação às declarações de testemunhas, consideramos que
poderão ser colhidas pelo próprio Oficial do Registro Civil das Pessoas
Naturais, em situação equivalente à de escritura pública de declarações,
que poderia ser formalizada perante Tabelião. Assim pensamos porque, em
relação ao divórcio direto consensual extrajudicial, anteriormente à
Emenda Constitucional n. 66/2010, para provar o lapso de 02 anos de
separação de fato, era admitido o Tabelião assim proceder545.
Acerca da existência de filho comum, a Lei n. 8.971/94546, art. 1º,
considerou esse evento como caracterizador de união estável, dispensando
o decurso do prazo de 05 anos.
Oportuno considerar, também, a legislação sobre situações
específicas, como INSS – Decreto n. 611/92547, por dizer respeito,
545- Conselho Nacional de Justiça, Resolução n. 35, de 24.04.2007, art. 53 - A
declaração dos cônjuges não basta para a comprovação do implemento do lapso de
dois anos de separação no divórcio direto. Deve o tabelião observar se o casamento foi
realizado há mais de dois anos e a prova documental da separação, se houver, podendo
colher declaração de testemunha, que consignará na própria escritura pública. Caso
o notário se recuse a lavrar a escritura, deverá formalizar a respectiva nota, desde que
haja pedido das partes neste sentido – destacamos em negrito. É certo que, após a EC n.
66/10, dada a supressão do requisito temporal, essa norma tornou-se desnecessária e foi
revogada pela Resolução n. 120, 30.09.2010, porém, continua sendo importante
referência no sentido de as declarações de testemunhas poderem ser tomadas pelo
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, delegatário de serviço público com fé
pública e não menos importante que um Tabelião, em que pese com atribuições
distintas. Ademais, se é possível esse meio de prova para a dissolução do casamento,
situação se tenta evitar, também o é para a conversão da união estável em casamento,
procedimento que deve ser facilitado.
546- A Lei 8.971, de 29 de dezembro de 1994, regula o direito dos companheiros a
alimentos e à sucessão, dispondo o seguinte:
Art. 1º. A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente,
divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole,
poderá valer-se do disposto na Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não
constituir nova união e desde que prove a necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao
companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
Destacamos em negrito.
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547- Decreto n. 611, de 21 de julho de 1992. Dá nova redação ao Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 357, de 7 de dezembro de
1991, e incorpora as alterações da legislação posterior. Observa o disposto nas Leis n.
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.222, de 5 de setembro de 1991, 8.422, de 13 de maio
de 1992, e 8.444, de 20 de julho de 1992. Assim estabelece sobre companheiro ou
companheira beneficiário(a):
Art. 13. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho de qualquer condição menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
...
§ 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união
estável com o segurado ou segurada.
§ 6º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher, como
entidade familiar.
§ 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a
das demais deve ser comprovada.
...
Art. 19. Considera-se inscrição de dependente, para os efeitos da Previdência
Social, o ato pelo qual o segurado o qualifica perante ela e decorre da apresentação
de:
I - para os dependentes preferenciais:
...
b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidão de
casamento com averbação da separação judicial ou divórcio quando um dos
companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou do óbito, se for o caso, observado
o disposto no § 1º do art. 20.
...
§ 1º A inscrição dos dependentes de que trata a alínea a do inciso I será efetuada na
empresa se empregado, no sindicato se trabalhador avulso e no INSS nos demais casos.
§ 2º Incumbe ao segurado a inscrição do dependente, que deve ser feita, quando
possível, no ato de sua inscrição.
...
§ 4º O segurado casado está impossibilitado de realizar a inscrição de
companheira.
Art. 20. A qualificação de companheira ou companheiro decorre da comprovação
da existência de união estável com o segurado ou segurada, por ocasião do óbito, na
forma do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 13, considerando-se para esse efeito os
seguintes documentos:
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado como
seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - anotação constante na Carteira de Trabalho e da Previdência Social, feita pelo
órgão competente;
VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova do mesmo domicílio;
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especificamente, aos meios de prova da união estável e o respectivo rol,
aliás, de numerus apertus.
Observamos precedentes jurisprudenciais548.
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou
comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como
dependente do segurado;
XII - anotação constante de Ficha ou Livro de Registro de Empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a
pessoa interessada como sua beneficiária;
XIV - ficha de tratamento em instituição de Assistência Médica, da qual conste o
segurado como responsável;
XV - escritura de compra de imóvel pelo segurado, em nome do dependente;
XVI - qualquer outro elemento que possa levar à convicção do fato a comprovar.
§ 1º Os documentos enumerados nos incisos III, IV, V, VI, VIII e XII do caput
constituem, por si sós, prova bastante e suficiente, devendo os demais ser considerados
em conjunto, no mínimo de 3 (três), corroborados, quando for o caso, mediante
Justificação Administrativa, processada na forma dos arts. 178 a 187.
§ 2º No caso de pais e irmão a prova de dependência econômica será feita por
declaração do interessado firmada junto à Previdência Social, que poderá exigir
documentação complementar, providenciar processamento de Justificação
Administrativa ou solicitar parecer sócio-econômico do Serviço Social, se julgar
necessário.
§ 3º No caso de pessoa designada faz-se necessário, para fins de inscrição,
comprovar a dependência econômica em relação ao segurado, considerando-se, para
esse efeito, 1 (um) dos documentos enumerados no caput, incisos III, IV, V, VI e XII,
devendo os constantes nos incisos VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV e XVI ser considerados
em conjunto, no mínimo de 3 (três), corroborados, quando for o caso, mediante
Justificação Administrativa, processada na forma dos arts. 178 e 187.
§ 4º A designação é ato de vontade do segurado e não pode ser suprida, sendo
admitida somente a indicação de uma única pessoa.
548- APELAÇÃO. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.
PEDIDO DE ANOTAÇÃO NO TERMO DE CASAMENTO. CONSISTINDO A
UNIÃO ESTÁVEL EM FATO, DEVE HAVER A PRODUÇÃO DE PROVA PARA
SUA COMPROVAÇÃO, ESPECIALMENTE POR ATINGIR DIREITOS DE
TERCEIROS. APELO DESPROVIDO.
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n. 70002967859,
8ª Câmara Cível, Relator Desembargador ALFREDO GUILHERME ENGLERT,
julgado dia 30.08.2001). In www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011. Destacamos em
negrito.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM
CASAMENTO.
PROVIMENTO
133/CGJ/2005.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUDIÊNCIA. DISPENSABILIDADE.
Considerando que a natureza jurídica do Provimento 133/CGJ/2005 não traz
qualquer 'prejuízo jurídico', porquanto é preservado o contraditório e a ampla defesa,
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4.2) Caráter consensual da conversão
Ao tratarmos, no item anterior, dos requisitos para existir união
estável

susceptível

de

conversão

em

casamento,

destacamos

o

consentimento como um dos requisitos para o matrimônio. Mencionamos,
inclusive,

a

teoria

das

nulidades

do

casamento,

abrangendo

a

inexistência549. Em razão de o matrimônio repousar no mútuo consenso dos
nubentes, se houver ausência total de consentimento, ter-se-á ato
inexistente.
No sentido de não ser necessário o consenso, admitindo
requerimento unilateral de quaisquer dos companheiros, é oportuno
relembrar do Projeto de Lei n. 3.845, de 04.08.1966, de autoria do então
Senador Nelson Carneiro, prevendo direito, à mulher desimpedida para o
casamento, judicialmente, de postular o registro da união, como casamento.
Mais

ainda,

reconhecia

legitimidade

processual

ativa,

para

tal

requerimento, a filho e, sendo menor ou interditado, inclusive representado
pelo Ministério Público.550
Esse Projeto de Lei recebeu críticas doutrinárias de Rodrigo da
Cunha Pereira – ao comentar sobre os procedimentos da conversão,
observa que, se admitido fosse o requerimento unilateral, “descaracterizado
estaria o elemento fundamental para o casamento: a vontade” 551.
não há que se falar em ofensa à Lei Maior. Tendo em vista as declarações de próprio
punho dos autores, afirmando a inexistência dos impedimentos previstos no art. 1.521
do Código Civil, bem como prova documental realizada nos autos, é dispensável a
audiência para oitiva de testemunhas. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Apelação Cível n. 1.0105.06.192506-8/001, Relator Desembargador ANTÔNIO
SÉRVULO, 6ª Câm. Cível, à unanimidade, julgamento dia 13.03.2007. In,
www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Destacamos em negrito.
549- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 54: doutrina baseada nas lições de
Zacharie, em 1808, traduzidas em 1839 por Aubry e Rau – partindo do art. 146 do
Código de Napoleão, considerou que, a absoluta ausência de consentimento, não apenas
defeituoso, obsta a formação do casamento e, conseqüentemente, impõe ser proclamada
a inexistência do ato, não apenas a nulidade.
550- O texto integral dessa proposição legislativa foi transcrito no início do Capítulo III.
551- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato, cit., p. 150.
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Limongi França552 reporta-se a célebre texto de Ulpiano, constante
do último parágrafo do Digesto, que assim estabelece: Nuptias non
concubitu, sed consensus facit – em vernáculo: “não é o concúbito, mas o
consentimento que faz as núpcias”. Refere-se mais, Limongi França, ao
disposto no Código de Napoleão, art. 146: Il n’y a pás de mariage lorsqu’il
a point de cosentiment (em vernáculo: Não há casamento quando inexiste
consentimento); bem como ao Direito Canônico – Codex, art. 1.081.
Prosseguindo suas lições, reporta-se ao “consentimento no ato jurídico em
geral” e propõe o seguinte conceito: “consentimento matrimonial é o ato de
vontade pelo qual os contraentes outorgam e aceitam, reciprocamente, o
direito permanente e exclusivo sobre a pessoa de cada qual (não apenas
sobre o corpo), no que tange à consecução das finalidades precípuas do
casamento (não apenas a procriação).”
Álvaro Villaça Azevedo553, ao incentivar a conversão de “casamento
de fato” em matrimônio formalizado, em estudos anteriores à Constituição
Federal de 1988, também sustenta a necessidade de requerimento
consensual.
Washington de Barros Monteiro554, ao tratar da conversão da união
estável em casamento, pondera cuidar-se de “direito personalíssimo, a ser
exercido em conjunto pelos conviventes, não se transmitindo a seus
herdeiros. Outrossim, falecido um deles, não pode o sobrevivente requerer
sozinho mencionada conversão”.
552- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Manual de Direito, cit., p. 161-6. No site do
Vaticano, http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P3S.HTM, observamos o seguinte texto do
Código de Direito Canônico: Can. 1057 - § 1. O ato prevê que o casamento é o
consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente
capaz, que não pode ser suprido por nenhum poder humano. § 2 º. O consentimento
matrimonial é um ato de vontade pelo qual um homem e uma mulher, por aliança
irrevogável mutuamente dar e aceitar-se para estabelecer um casamento.
553- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Do concubinato, cit., p. 271 e 283-4: Completados os
prazos previstos...poderão ambos os cônjuges requerer seu registro, junto ao Oficial
do Registro Civil... – destacamos em negrito.
554- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 32.
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Esse ensinamento nos remete para reflexão sobre direitos da
personalidade e, para tanto, embasamo-nos nas lições de Adriano de
Cupis555, para quem “a personalidade, ou capacidade jurídica, é geralmente
definida como sendo uma susceptibilidade de ser titular de direitos e
obrigações jurídicas”. O ordenamento jurídico é árbitro na atribuição da
personalidade. É certo que a personalidade, se não se identifica com os
direitos e com as obrigações jurídicas, constitui a pré-condição deles, ou
seja, o seu fundamento e pressuposto.
Zeno Veloso556, a respeito do art. 1.726 do Código Civil, considera
ter ficado claro, a partir do disposto na Lei n. 9.278/96, art. 8º, que o
“requerimento tinha de ser subscrito por ambos os conviventes, não se
admitindo, o pedido unilateral”.
Assim, também no entender de Guilherme Calmon Nogueira da
Gama, fica “descartada, pois, a iniciativa unilateral, bem como a busca de
obter a conversão de forma litigiosa”557.
De modo semelhante, Arnaldo Rizzardo558, pondera sobre a
necessidade de o requerimento de conversão ser “assinado pelos dois
conviventes, não se aceitando que apenas um extreme o desejo para tanto”,
pois, se matrimônio direto exige consenso entre ambos os nubentes, não se
admitindo o pedido individual, não poderia ser diferente a “postulação de
se converter a união em enlace oficial. Até porque a regra do art. 1.726 fala
em pedido dos companheiros”.

555- DE CUPIS, Adriano. Os direitos, cit., p. 13.
556- VELOSO, Zeno. Código, cit., p. 153-4.
557- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 506 – “a
única conversão admitida foi a consensual, ou seja, desde que ambos os companheiros
requeiram”.
558- RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 7ª edição,
2009, p. 914.
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Por sua vez, Wilson José Gonçalves559 ressalta a importância do
aspecto consensual ao falar em preservação da “autonomia de vontade dos
conviventes”.
Nesse sentido, observamos doutrina segundo a qual “o pressuposto
para que se apliquem à união estável as disposições do direito matrimonial
é a declaração de vontade de ambos os companheiros”560.
De modo semelhante, Mairan Gonçalves Maia Júnior561 fala sobre “o
matrimônio como expressão livre e consciente da vontade dos nubentes”,
considerando fundar-se, a família contemporânea, no afeto, e Luiz Antonio
Galiani562

escreve

que

a

conversão

“depende

da

vontade

dos

companheiros”.
Quanto ao caráter consensual da conversão também encontramos
precedente jurisprudencial563.

559- GONÇALVES, Wilson José. União, cit., p. 157.
560- OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de, & MUNIZ, Francisco José Ferreira.
Direito, cit., p. 92. No dizer desses autores: O caráter consensual da conversão é ainda
observado como uma garantia, no sentido de não ser aceita a equiparação entre união
estável e casamento – do contrário, significaria impor a disciplina jurídica do
matrimônio à convivência a quem jamais manifestou a intenção de casar, ignorando-se
o “direito de duas pessoas organizarem a vida em comum à margem do casamento”,
mais ainda, “o casamento é uma liberdade que compreende, por evidente, a liberdade de
não se casar”.
561- MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. O regime, cit., p. 70-1.
562- GALIANI, Luiz Antonio. Manual, cit., p. 89.
563- APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - TERMO INICIAL - PROVA
TESTEMUNHAL - DATA DO NASCIMENTO DO FILHO DO CASAL PUBLICIDADE E INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - CONVERSÃO EM
CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONVIVENTE FALECIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E
SUFICIENTE - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Se o
conjunto probatório indica que o relacionamento entre a requerente e o falecido só
passou a ter o caráter público, contínuo, duradouro e, notadamente, exclusivo, a partir
do nascimento do filho do casal, esta data deve ser determinada como termo inicial da
união estável. - Inviável a conversão da união estável havida entre a autora e o
falecido em casamento, porquanto, a teor do artigo 1.726 do Código Civil, a
pretensão depende da manifestação de vontade de ambos os conviventes. Conforme as diretrizes do § 4º do artigo 20 do CPC, atento às circunstâncias do
processo e às dificuldades impostas ao patrono da recorrente, admite-se a majoração da
verba honorária, que fica razoavelmente definida no valor de R$1.600,00 (um mil e
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O art. 1.726 do Código Civil exige pedido “dos companheiros”. Essa
redação, no plural, demonstra a impossibilidade de requerimento unilateral.
Essa exigência legal poderá tornar-se ainda mais evidente se vier a ser
aprovado o Projeto de Lei n. 276/07 que estabelece “requerimento de
ambos os companheiros” 564.
O Projeto de Lei n. 674/2007, sobre o polêmico “Estatuto das
Famílias”, dispõe, no art. 249, que: Os conviventes podem, de comum
acordo e a qualquer tempo, converter a união estável em casamento.
Ademais, em anterior item específico, vimos que capacidade é um
dos requisitos para haver união estável. Com relação às pessoas com idade
núbil, 16 anos, mas ainda sejam relativamente incapazes, menores de 18
anos, necessitam de autorização, nos moldes do art. 1.517 do Código Civil,
tal qual para os pretendentes ao casamento independente de união estável.
Observações de direito comparado destacam a importância do
consentimento, conforme adiante.
seiscentos reais). (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias, Apelação Cível n.
1.0355.06.007760-7/002, Relator Desembargador ARMANDO FREIRE, 1ª Câmara
Cível à unanimidade, data do julgamento 25 de agosto de 2009. In, www.tjmg.jus.br –
acesso dia 29.01.2011). Do Voto do eminente Relator observamos mais que: “O artigo
1.726 do Código Civil, por sua vez, conquanto não seja claro quanto ao procedimento a
ser adotado para a conversão da união estável em casamento, determina que o pedido
deve ser feito pelos companheiros ao Juiz de Direito, que, ante as circunstâncias,
decretará conversão. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do
Provimento n. 133 de 2005, traçou orientações em torno da aplicação prática da
disposição do artigo 1.726 do Código Civil. ... Ora, se a conversão requer a
manifestação de ambos os conviventes, impõe-se reconhecer que no caso em análise
a pretensão resta inafastavelmente prejudicada, ante a impossibilidade jurídica do
pedido. Com efeito, já estando um dos conviventes falecido, impossível, por óbvio,
obter a sua manifestação de vontade. Oportuna a lição de Arnaldo Rizzardo,
colacionada no r. parecer do Ministério Público”. Grifo e negrito nossos.
564- “Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante
requerimento de ambos os companheiros ao oficial do Registro Civil de seu domicílio,
processo de habilitação com manifestação favorável do Ministério Público e respectivo
assento”.(NR). Do Voto do eminente Relator desse Projeto de Lei, Deputado Regis de
Oliveira, consta o seguinte: “Art. 1.726. Propõe a repetição da regra inscrita no art. 8º da
Lei 9.278/96, ou seja, ‘a união estável poderá converter-se em casamento, mediante
requerimento de ambos os companheiros ao oficial do Registro Civil de seu domicílio,
processo de habilitação com manifestação favorável do Ministério Público e respectivo
assento’”.
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Olga Mesa Castillo565, de Cuba, enaltece toda importância do
consentimento para o matrimônio, o que, aliás, é traço distintivo do
concubinato.
Geraldo da Cruz Almeida566, ao tratar do sistema de Cabo Verde, fala
em princípio do mútuo consentimento.
Embora contrario sensu, José Ignácio Alonso Pérez567 critica a Lei
da Catalunha, porque “transforma uma ‘union de hecho’ en uma ‘unión
civil’ institucionalizada, incluso cuando falta el consentimiento constitutivo
de las partes” – essa transformação automática da natureza jurídica da
convivência parece facilmente censurável, pois facilmente incorre em uma
“lesión del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al principio de
autonomía de las partes en materia contractual, ambos garantizados por
nuestra Carta Magna”.
Destarte, chegamos ao entendimento que, sendo a conversão de
união estável em casamento um meio de obter o estado matrimonial, é
imprescindível o consentimento.

4.3) Direito comparado
Além do que mencionamos nos subitens acima, dedicados à análise
de cada um dos requisitos, observamos, ainda com relação aos requisitos
para constituir-se união estável, outras normas estrangeiras.

565- CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 2.
566- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 233.
567- PÉREZ, José Ignacio Alonso. El reconocimiento de las uniones no matrimoniales
en la unión europea. Barcelona: Bosch Editor, 2007, p. 97. Os questionamentos
consideram o disposto na Lei n. 10, de 15.7.1998, modificada pela Lei n. 25, de
29.7.2010, art. 1º, primeira parte: Las disposiciones de este capítulo se aplican a la
unión estable de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, sin impedimento
para contraer matrimonio entre si, hayan convivido maritalmente, como mínimo, un
período ininterrupto de dos años o hayan otorgado escritura pública manifestando la
voluntad de acogerse a lo que en él se establece. Como mínimo uno de los dos
miembros de la pareja debe tener vecindad civil em Cataluña.
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No Código Dinamarquês de Valdemar II (1280-1683) dispunha-se
que “uma concubina, mantida por três anos”, tornava-se mulher legal568.
Na Venezuela, embora apenas sob a ótica patrimonial, previa o
Código Civil de 1942, art. 767: “Presume-se a comunhão de bens, salvo
prova em contrário, naqueles casos de comunhão matrimonial, quando a
mulher demonstra que viveu permanentemente em tal estado e que
contribuiu com seu trabalho para a formação ou aumento do patrimônio
do homem, a não ser que os bens cuja comunhão se pretende estabelecer
figurem documentados em nome de um só deles. Tal presunção somente
surte efeitos legais entre eles dois e entre os respectivos herdeiros, e
também entre um deles e os herdeiros do outro, salvo em caso de
adultério.”
Na Bolívia, a Constituição de 1947 reconhecia as uniões
concubinárias como matrimônio de fato, desde que a convivência durasse
mais de 02 anos, podendo ser constatada por todos os meios legais de prova
ou pelo nascimento de um filho, exigindo-se capacidade legal para contrair
matrimônio.
Ainda em sede de direito comparado, vale retomar análise do direito
argentino acerca do casamento in extremis – enlace ocorrido menos de 30
dias antes da morte do nubente, que já estivesse enfermo, e não torna o
cônjuge sucessor legítimo, para evitar captação de herança. O art. 3.573 do
Código Civil da Argentina estabelece causa de exclusão da vocação
hereditária do cônjuge supérstite. Registre-se que, na Argentina, concubino
não é herdeiro legítimo e, para ser herdeiro, depende da contemplação em
testamento.

568- ESPÍNOLA, Eduardo, A família, cit., p. 57-8, assim registra: dispunha-se que uma
concubina, mantida por três anos, tornava-se mulher legal.
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Gustavo A. Bossert569 leciona que a reforma introduzida pela Lei n.
17.711, de 1968, ao art. 3.573 do Código Civil argentino, veio a positivar o
entendimento de que, se o casamento, embora “in extremis”, realizou-se
para “regularizar uma situación de hecho”, não se justifica excluir a
vocação hereditária do recém tornado cônjuge. Nesse caso, não aparece a
captação de herança que se quer evitar, “senão que los hechos anteriores, la
relación sostenida y mantenida a lo largo del tiempo, dan sentido a esa
unión matrimonial”. Esse autor colacionou entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais – quanto a estes: JA, 48-473; C2ª Civ La Plata, 22/10/26,
JA, 22-1229; SCBA, 22/8/62, LL, 106-667. Destaca ter sido acrescentado,
ao texto do art. 3.573, o seguinte: “Salvo que el matrimonio se hubiere
celebrado para regularizar uma situación de hecho”. (Destaquei em
negrito).
Para ser reconhecida a existência de “concubinato estable”,
antecedendo casamento que se destina a “regularizar uma situación de
hecho” e evitar a sanção que excluí direitos sucessórios para cônjuge,
quando o matrimônio é in extremis, segundo ensinamentos de Gustavo A.
Bossert570, em razão de não haver prazo mínimo legalmente estabelecido,
pelo juiz são verificados elementos fáticos, maneira como se desenvolveu a
união de fato, a saber: grau de fidelidade, notoriedade e comunidade de
vida que houve entre os sujeitos; a idade das pessoas envolvidas, já que não
é a mesmo uma vida em comum, durante alguns meses, entre jovens, em
comparação com pessoas mais velhas, com expectativas de vida
começando a se reduzir, sendo que a idade dos sujeitos, deve ser tomada

569- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico, cit., p. 202-3 – reporta-se a
FORNIELES, Tratado, t. II, p. 30; LAFAILLE, Curso. Sucesiones, t. II, p. 92-6;
RÉDORA, Derecho de las sucessiones, t. II, p. 323; De Gásperi, Tratado, t. III, n. 333;
C. Civ. 1º Cap, 22.11.1934, JA, 48-473; C. 2ª Civ La Plata, 22.10.1926, JA, 22-1229;
SCBA, 22.08.1962, LL, 106-667.
570- BOSSERT, Gustavo A., Régimen, cit., p. 204-5.

255

em consideração “para valorar la seriedad de la unión de hecho en relación
al tiempo en que se la mantuvo”.
Gustavo A. Bossert também desenvolve análise de direito
comparado, esclarecendo conferir-se vocação hereditária legítima aos
concubinos, nos países em que se tem regulado integralmente os efeitos do
concubinato, equiparando, conforme determinados requisitos, em maior ou
menor grau ao matrimônio regularmente constituído. Assim ocorre, por
exemplo, no Anteproyecto de Código Civil paraguayo de 1964 (art. 288);
en el Código de la Família de Bolívia, de 1975 (art. 168); na Lei de 1956
do Panamá acerca de “matrimonio de hecho” (art. 1º). No Código Civil do
México, exige-se: vida como se fossem marido e mulher; durante os cinco
anos que antecederam a morte ou se houve filhos; ambos tenham
permanecido livres para o matrimônio, durante o “concubinato”571.
Com relação à Espanha, Carlos Alberto Menezes Direito572, reportase a lições de Eduardo Estrada Alonso (Las Uniones Extramatrimoniales
en el Derecho Civil Español, Ed. Civitas, Madrid, 1986, Cap. III), que
apontam, para a caracterização das “uniões livres”, os seguintes elementos:
1) convivência more uxorio - constituída pelo aspecto material de
coexistência diária desenvolvida habitualmente pelos laços do casamento;
2) ausência de toda formalidade - a “união livre” pressupõe,
exclusivamente, vontade e mútuo consentimento dos companheiros, que,
continuamente, renovam-se pela coabitação;
571- Encontramos, no Código Civil do México, o art. 1.635 - La concubina y el
concubinario tienen derecho a heredarse reciprocamente, aplicandose las disposiciones
relativas a la sucesion del conyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran
conyuges durante los cinco anos que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando
hayan tenido hijos en comun, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven
varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de este
Artículo, ninguno de ellos heredara.
572- MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Da união estável, in,
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/9376/. Acesso dia 29.01.2011.
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3) cumprimento voluntário dos deveres matrimoniais – diz respeito
ao dever de fidelidade, porque a convivência deve fundar-se com deveres
morais de solidariedade e de fidelidade mútua, mesma responsabilidade
espiritual e interna dos cônjuges no casamento, embora não seja de caráter
obrigatório, servindo, apenas, para os efeitos de atribuir conseqüências
jurídicas concretas;
4) comunidade de vida – a convivência se estabelece como a dos
cônjuges e não pode ser exigida, em boa lógica, mais aos companheiros do
que aos esposos;
5) comunidade de vida estável e duradoura – pressupõe um prazo
como demonstrativo de estabilidade;
6) heterossexualidade – relacionamento entre o homem e a mulher;
7) relação monogâmica – excluí-se eventual relação extra
matrimonial simultânea ao casamento, salvo se este estiver desfeito ou em
estado de separação, porque deixa de haver o dever de fidelidade;
8) relação sexual – embora os conviventes que, por qualquer motivo,
não possam continuar mantendo o contato sexual iniciado, mas continuem
vivendo juntos, não devem ser excluídos;
9) procriação - a filiação aperfeiçoa e estabiliza a união livre,
embora não seja imprescindível a existência de filhos;
10) idade – como decorrência dos deveres de fidelidade e ajuda
mútua, bem como do definitivo desenvolvimento sexual, exige-se uma
idade mínima “que coincida, quando menos, com a maioridade dos
conviventes no momento de iniciar-se a relação”;
11) “affectio” – diz respeito à “amizade autêntica, o afeto recíproco
entre os companheiros, a origem espontânea da solidariedade e
responsabilidade dos conviventes”, sendo a “causa primeira da união
extramatrimonial e, assim, o resto dos requisitos analisados não são mais
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do que suas conseqüências”, “representa o fundamento último das uniões
livres, sem o qual elas não poderiam sobreviver”.
Ulises Pitti G.573, sobre o sistema normativo do Panamá, diz: “La
unión de hecho fáctica de las personas naturales, a que alude el texto
constitucional requiere del cumplimiento de otros requisitos, a los cuales
está estrechamente vinculado, como los de singularidad, estabilidad,
capacidad legal y tiempo. Las personas naturales unidas de hecho, a que
se refiere la norma, deben ser un hombre y una mujer...” – grifo nosso.
Observamos constar, da Constituição da República do Panamá, de
1994, art. 54, a exigência de personas legalmente capacitadas para
contraer matrimonio, para a “unión de hecho” poder ser objeto de inscrição
no registro civil e gerar os efeitos do matrimônio civil. O Código de la
Família do Panamá (Ley n. 3, de 17 de mayo de 1994) traz a
regulamentação574.
Prosseguindo com nossa análise de direito comparado, observamos
preceitos normativos que, de modo geral, com mais ou menos detalhes,
exigem capacidade para contrair matrimônio, a saber:
- Guatemala: Código Civil (Decreto Ley n. 106) 575;
573- PITTI G., Ulises. Los efectos retroactivos de las uniones de hecho y sus
incidencias en el régimen sucesoral, in: Revista jurídica da Universidade
Interamericana de Puerto Rico – Facultad de derecho. Memórias do XIV Congreso
Internacional de derecho de familia, de 23 a 27 de outubro de 2006. San Juan, Porto
Rico: Universidade Interamericana de Puerto Rico – Facultad de derecho, 2006, p.
156-71.
574- Panamá: Código de la Família (Ley n. 3, de 17 de mayo de 1994):
Artículo 53. La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para
contraer matrimonio, mantenida durante cinco (5) años consecutivos en condiciones
de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos del matrimonio civil.
Artículo 54. Las personas legalmente capacitadas son los menores adultos, las que
no estén ligadas por vínculos matrimoniales y las que no se hallen comprendidas en
los impedimentos establecidos en el Artículo 34. La condición de singularidad consiste
en que la unión sea de un sólo hombre con una sola mujer. La condición de estabilidad
se cumple cuando la convivencia sea constante, durable y permanente. (Negritos
nossos).
575- Guatemala: Código Civil (Decreto Ley n. 106), artículo 173 - La unión de hecho
de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio, puede ser
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- Paraguai: Ley n. 1, de reforma parcial del Código Civil576;
- Portugal: Lei n. 7, de 11.05.2001, art. 2º577;
Encontramos, ainda, doutrina portuguesa a respeito dos requisitos
para relacionamento equivalente à brasileira união estável.
A) Geraldo da Cruz Almeida578 define a “união de facto” como a
“comunhão informal de vida em condições análogas às dos cônjuges,
estabelecida entre duas pessoas de sexo diferente, com o fim de constituir
família,

e

considera

haver

quatro

elementos

constitutivos:

“a)

heterossexualidade; b) comunhão de vida em condições análogas às dos
cônjuges; c) informalidade; e d) fim (constituição de família)”.
Esse doutrinador também analisou o sistema de Cabo Verde579 e
considera a “união de facto”, quanto aos efeitos, conforme “se encontre ou

declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que
produzca efecto legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya
mantenido constantemente por más de tres años, ante sus familiares y relaciones
sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y
de auxilio recíproco. (Negritos nossos).
576- Paraguai: Ley n. 1, de reforma parcial del Código Civil, Artículo 83 - La unión de
hecho constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen vida en
común, en forma estable, pública y singular, teniendo ambos la edad mínima para
contraer matrimonio y no estando afectados por impedimentos dirimentes producirá
efectos jurídicos conforme a la presente ley. (Negritos nossos).
577- Portugal: Lei n. 7, de 11.05.2001, art. 2º - São impeditivos dos efeitos jurídicos
decorrentes da presente lei:
a) idade inferior a 16 anos;
b) demência notória, mesmo nos intervalos lúcidos, e interdição ou inabilitação por
anomalia psíquica;
c) casamento anterior não dissolvido, salvo se tiver sido decretada separação
litigiosa de pessoas e bens;
d) parentesco na linha recta ou no 2º grau da linha colateral ou afinidade na linha
recta;
e) condenação anterior de uma das pessoas como autor ou cúmplice por homicídio
doloso ainda que não consumado contra o cônjuge do outro.
578- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 166-7.
579- Cabo Verde: Código Civil, com as alterações do Decreto-legislativo n. 12-C, de
30.06.1997, no que se refere a requisitos para reconhecimento da “união de facto:
Artigo 1.563º (Noção de união de facto)
A união de facto é a convivência de cama, mesa e habitação, estável, singular e
séria entre duas pessoas de sexo diferente com capacidade legal para celebrar
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não afectada por algum impedimento matrimonial”, para distinguir a
“união de facto não reconhecível” da “união de facto reconhecível”.
B) França Pitão580, ao tratar dos relacionamentos heterossexuais,
considerando a Lei n. 135, de 28.08.1999, bem como a Lei n. 07, de
11.05.2001, ampliando os efeitos daquela para os relacionamentos
homossexuais, destaca haver previsão legal do mínimo de 02 (dois) anos de
casamento, por um período de, pelo menos, três anos, que pretendem constituir família
mediante uma comunhão plena de vida.
...
Artigo 1.715º (Requisitos do reconhecimento)
1. Sem prejuízo do disposto no n. 2, a união de facto só pode ser reconhecida
registralmente, quando o homem e a mulher demostrem ter vivido em comunhão de
cama, mesa e habitação por um período de, pelo menos, três anos, desde que se
veriquem cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Serem ambos os requerentes maiores de dezenove anos de idade;
b) Encontrarem-se ambos os requerentes no pleno gozo das suas faculdades
mentais;
c) Não existirem entre os requerentes quaisquer impedimentos matrimoniais,
exceptuado o disposto no artigo seguinte;
d) Se concluir que a vida em comum dos requerentes garante a estabilidade,
unicidade e seriedade próprias do casamento.
2. Poderá, ainda, ser reconhecida a união de facto que preencha os requisitos
previstos no n. 1, independentemente do período de convivência, quando haja um ou
mais descendentes comuns do casal.
3. A verificação do requisito constante das alíneas a) e b) do número 1 reporta-se ao
momento do reconhecimento.
Artigo 1.716º (Demência temporal ou subsequente)
1. Não obsta ao reconhecimento registral da união de facto, nem à atribuição dos
efeitos previstos no artigo 1.719º, a demência que afecte uma fracção temporal da
união, desde que, no momento da introdução do pedido na conservatória e bem assim
no da decisão que declarar o reconhecimento, o requerente seja capaz de entender e
querer a validade do acto.
2. Não obsta, igualmente, ao reconhecimento judicial da união de facto, unicamente
para obtenção dos efeitos previstos no artigo 1.722º, a demência subsequente ao
estabelecimento da comunhão de vida, desde que se verifiquem os demais requisitos
exigidos por lei.
Artigo 1.717º (Impedimentos sujeitos a dispensa e impedimentos sanáveis)
Não obsta ao reconhecimento registral da união de facto os impedimentos legais
sujeitos à dispensa ou cujo vício seja sanável pelo decurso de prazo não inferior a três
anos. (Negritos nossos).
580- FRANÇA PITÃO, J. A.. Uniões de facto e economia comum. Coimbra: Almedina,
2002, p. 71-121. Embora esse autor também trate da extensão de efeitos jurídicos aos
relacionamentos homossexuais, decorrente da Lei n. 07, de 11.05.2001, em respeito à
objetidade do presente estudo, nos restringiremos aos relacionamentos heterossexuais.
As alusões sobre normas de Cabo Verde estão nas páginas 371-7.
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convivência. Adverte, o autor, sobre a necessidade de observância dos
deveres recíprocos que possam ter relevância, considerando os previstos no
art. 1.672º do Código Civil relativamente ao casamento, a saber: a) dever
de fidelidade, não com a sujeição a sanções, porque, diferente do que
ocorre com o matrimônio, inexiste norma a respeito, mas, pelo menos, em
decorrência de um dever especial de sinceridade; b) dever de respeito; c)
dever de coabitação, porque, “tal como no casamento, a união de facto
pressupõe uma comunhão de leito, mesa e habitação”, inclusive por força
do disposto no art. 1º da Lei n. 07/2001, reproduzindo o art. 1º da Lei n.
135/99; d) dever de assistência e de cooperação, embora inexista sanção
para eventual descumprimento. Também é necessária a inexistência de
impedimento matrimonial e, quanto a casamento anterior, é preciso estar
dissolvido ou, ao menos, “decretada separação judicial de pessoas e bens”.
Esse doutrinador se reporta, ainda, ao sistema jurídico de Cabo Verde
(Código Civil, com as alterações do Decreto-legislativo n. 12-C, de
30.06.1997).
C) Renato Avelino de Oliveira Neto581 também considera, para as
“uniões de facto” em Portugal, os requisitos exigidos pelo art. 1º da Lei n.
07, de 11.05.2001, daquele país.

581- OLIVEIRA NETO, Renato Avelino de. Contrato de coabitação, cit., p. 86-90.
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V) Efeitos jurídicos da conversão
Gustavo Tepedino582 leciona sobre a diferenciação de efeitos
jurídicos entre união estável e casamento. Considera que, “a distinção
conceitual entre o casamento como ato jurídico solene e como relação
familiar” tem, como “cerne”, “os efeitos jurídicos que decorrem do ato
solene consubstanciado pelo casamento, cujo substracto axiológico
vincula-se ao estado civil e à segurança que as relações sociais reclamam,
não podem se aplicar à união estável por diversidade de ratio.”
Em sede de direito comparado, observamos doutrina de Ulises Pitti
G.583 sobre “efectos jurídicos de las uniones o matrimonios de hecho
formalizados administrativamente o reconocios post-mortem”.
Oportuno, pois, refletirmos a respeito dos efeitos jurídicos
decorrentes da brasileira conversão da união estável em casamento.
Ao lecionar sobre o tratamento jurídico da “unión de hecho” em
Cuba, mais especificamente da distinção jurídica entre “matrimonio” e
“unión de hecho”, Olga Mesa Castillo584 sustenta que a formalização
legalmente prevista é de suma importância porque a união de fato “al ser
reconocido se convertirá en matrimonio”; “si una unión de hecho se
legaliza deja de ser unión de hecho se convierte en matrimonio civil”.
Ademais, no tópico dedicado ao “concubinato-legalizado y concepto
legal del matrimonio”, assim sustenta: “Podemos concluir diciendo
entonces que Cuba si reconoce la unión de hecho que la unión no
formalizada es para nosotros el concubinato que tiene vida en la realidad
social como hecho sociológico y jurigénico, si este hecho se legaliza y se
convierte em acto jurídico, como una crisálida que se vuelve mariposa, el
concubinato, unión no formalizada, se vuelve matrimonio civil”. Grifos
nossos.
582- TEPEDINO, Gustavo. Temas, cit., p. 408-9.
583- PITTI G., Ulises. Régimen Jurídico, cit., p. 115-7.
584- CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 7 a 9 – negrito nosso.
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5.1) Alteração do estado civil
Estado civil585 é a “soma das qualificações de pessoa natural,
permitindo sua apresentação na sociedade numa determinada situação
jurídica para que possa usufruir dos benefícios e das vantagens dela
decorrentes e sofrer os ônus e as obrigações que dela emanam”.
Como ensina Clóvis Bevilaqua586, o “estado das pessoas é o seu
modo particular de existir”. “É uma situação jurídica resultante de certas
qualidades inerentes à pessoa”. Pode ser encarado sob os aspectos
individual, ou físico, familiar e político.
O estado familiar indica a sua situação na família.
Limongi França587 leciona que “o estado é um dos atributos da
personalidade”. Dentre esses atributos, o estado tem conceituação mais
vaga, pois “consiste no modo particular de existir das pessoas”. Todavia,
obtemos a compreensão tendo por parâmetro a correspondente “noção de
status do Direito Romano” (três estados fundamentais: status libertatis,
status civitatis e status familiae). Oportuno restringirmo-nos ao último:
status familiae era o modo de existir do cidadão enquanto chefe de uma
família romana. “Chamava-se capitis deminutio minima a falta desse
estado”, em virtude da subordinação a um ascendente masculino, o pater
famílias.
Buscamos melhor compreender o sentido da expressão capitis
deminutio minima588.
585- DINIZ, Maria Helena. Dicionário, cit., vol. 2, p. 440.
586- BEVILAQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 2ª edição, revista e atualizada por Caio Mário da Silva Pereira, 1976, p. 80-82.
587- LIMONGI FRANÇA, Rubens. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 5ª
edição, 1999, p. 46-8 – nada é mencionado sobre estado civil de “companheiros”.
588- SARAIVA, Vicente Paulo. Expressões latinas jurídicas e forenses. São Paulo:
Saraiva, 1999, p. 251-2. Capitis deminutio: mudança de estado. (Com a impropriedade
de seu verdadeiro sentido, mas de uso generalizado, atualmente, a expressão vem sendo
traduzida e empregada como diminuição de prestígio, ou então, rebaixamento da
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Retomando as lições de Limongi França589, verificamos que, no
direito moderno, não se cogita propriamente de capitis deminutiones, mas
de certas modificações que podem ocasionar na condição jurídica das
pessoas o fato de serem tais ou quais os seus modos particulares de existir.
Conforme o direito moderno, esses modos de existir ou estados são
primacialmente de quatro ordens: a) estado político; b) estado profissional;
c) estado individual; e d) estado familiar. “No estado de família são
compreendidos os de: casado, solteiro, viúvo, desquitado, filho”.
É esse o sentido idealizado por Clóvis Bevilaqua590.

própria pessoa [em sua capacidade funcional ou autoridade]. Capitis acha-se no
genitivo (singular) como adjunto adnominal [“restritivo”] de deminutio. Discutível,
muito embora, o exato sentido da expressão no direito romano, caput (= cabeça em seu
primeiro sentido) também significava a “pessoa” ou a “personalidade” quanto ao gozo
dos direitos civis; e deminutio (= “diminuição” ou “perda”) melhor se traduzirá, aqui,
por “mudança” relativamente à capacidade de direito perante o Estado ou a
família, pois, nem sempre ocorria diminuição ou perda, propriamente ditas,
relativamente à aludida capacidade. Aliás, é o próprio Gaio que tal entende, ao definir
assim a expressão (Instituições de Gaio n. 1,159): Est autem capitis deminutio prioris
status permutario (= É, pois, a capitis deminutio a mudança do estado [= da situação
jurídica] anterior). O certo é que, no direito clássico, conheciam-se três espécies de
capitis deminutio (Instituições de Gaio n. 1,159; Institutas de Justiniano n. 1,16; e
Digesto de Justiniano n. 4,5): 1ª) a maxima – quando o indivíduo perdia seu estado de
liberdade; 2ª) a media – quando perdia o estado de cidadania; e 3ª) minima – quando
mudava seu estado dentro da família (= status familiae) [Instituições de Gaio n.
1,162 e Instituições de Justiniano n. 1,16,3]. No terceiro caso, podiam ocorrer três
hipóteses – com diminuição, ou não, e até mesmo com acréscimo na capacidade
jurídica: 1ª) dar-se-ia a diminuição na ab-rogação quando uma pessoa sui juris (q. v.) se
tornava alieni juris (q. v.): p.ex., um pater famílias, sendo adotado por outro, ingressava
na família deste como filius familias; 2ª) incorreria diminuição quando uma pessoa
alieni juris permanecia tal: p. ex., um filius familia que viesse a ser adotado por outra
família; e 3ª) adviria acréscimo quando uma pessoa alieni juris se tornava sui juris: p.
ex., um emancipado que, saindo de sua própria família, não ingressasse em outra.
Assim, na capitis deminutio minima, nem sempre havia perda do status libertatis nem
do status civitatis; aliás, seus efeitos praticamente se aboliram com Justiniano. (Grifos e
negritos nossos).
589- FRANÇA, R. Limongi. Instituições, cit., p. 47.
590- BEVILAQUA, Clóvis. Teoria geral, cit., p. 81 – “Em relação à família, os estados
são: a) de casado e de solteiro; b) de parente; c) de afim. Nos países que admitem o
divórcio, gera este o ‘estado de divorciado’. Em nosso direito, é de se considerar o
‘estado de desquitado’”.

264

O estado civil da pessoa é regido por normas de ordem pública.
Ademais, por constituir um reflexo da personalidade, tem as seguintes
características: indivisível, indisponível, imprescritível e irrenunciável.
Estado civil é considerado, por Capelo de Sousa591, dentre os direitos
da personalidade, como “um dos sinais sociais de identificação humana”.
Adriano de Cupis592, ao lecionar que “existem vários direitos da
personalidade”, inclui o “estado”, “cuja utilidade a pessoa valoriza, sendo
claro como, por vezes, a pessoa se encontra em uma situação de interesse
não já perante si própria”.
No dizer de Paulo Dourado de Gusmão593, estado civil diz respeito à
situação jurídica da pessoa natural, resultante do que constar do Registro
Civil (solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo) e estabelece a posição
da pessoa na família. O estado civil não é propriamente direito, mas
“pressuposto de direitos e obrigações”. Do estado civil podem decorrer
direitos hereditários, direitos a alimentos, ao nome de família ou
sobrenome, bem como originar deveres como fidelidade entre os cônjuges,
dar alimentos, educar a prole etc.
A portuguesa Ana Prata594 fala em estado pessoal: situação jurídica
da pessoa, especialmente no que toca, entre outros aspectos, a idade,
“relações familiares (casado, solteiro, divorciado, viúvo)”, relações com o
Estado, situação jurídica e situação econômica. Reporta-se a Castro
Mendes, Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, Lisboa, 1978, pág. 101, que
diz: “estado pessoal será a qualidade que condiciona a atribuição de uma
massa pré-determinada de direitos e vinculações, cuja titularidade ou não
titularidade é aspecto fundamental da situação jurídica [...] da pessoa”.
591- CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O direito geral de personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 250.
592- DE CUPIS, Adriano. Os direitos, cit., p. 26.
593- GUSMÃO, Paulo Dourado de. Dicionário de direito de família. Atualização de
Áurea Pimentel Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 3ª edição, 2006, p. 258-9.
594- PRATA, Ana. Dicionário, cit., p. 611-3.
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Ao tratar dos direitos da personalidade, Roberto Rosas595,
reportando-se a Gustavo Tepedino, destaca que, “a Carta Magna altera o
objeto da tutela jurídico-familiar, voltando-se para o desenvolvimento da
personalidade de seus integrantes. Por isso, há necessidade da explicitação
do termo casamento, porque a Constituição trata-o em duas versões: como
ato e como solenidade. A regra do casamento é a nota e a igualdade de
direitos dos cônjuges, mas protege-se a união estável”.
Vistos esses fundamentos do estado civil, podemos afirmar que a
união estável não tem o condão de alterar o estado civil dos companheiros
ou conviventes – quem é solteiro, continua a ser solteiro; assim como o
separado judicial ou extrajudicialmente, divorciado, viúvo, também não
obtém novo estado civil.
Nesse sentido leciona Guilherme Calmon Nogueira da Gama596.
Walter Ceneviva597, ao discorrer sobre o registro do casamento
religioso para efeitos civis, mais especificamente sobre a opção de o casal
não desejar requerer os efeitos civis para o enlace religioso, assim pondera:
“omitido o registro, o matrimônio é só religioso: a relação entre os
nubentes é, para fins civis, a da união estável, se satisfeitos os requisitos do
595- ROSAS, Roberto. Constitucional e direito civil, cit., p. 35.
596- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 215-7 –
reportando-se a entendimento de João Baptista Villela (in, Repertório IOB de
Jurisprudência, 7, p. 113) no sentido de ser possível admitir estado de civil de
companheiro, discorda desse entendimento e, para tanto, invoca os seguintes
fundamentos: “Apesar dos ponderados argumentos apresentados pelo autor referido
(João Baptista Villela), não há como ser aceita a orientação apresentada. Os
companheiros, desde que solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos,
somente têm aptidão para se unirem em companheirismo justamente diante da ausência
de impedimento matrimonial, sendo que a circunstância de se unirem em
companheirismo não implica o desaparecimento do estado civil (sempre voltado
para as relações matrimoniais, e não para as extramatrimoniais). O critério da
fixação do estado civil, tradicionalmente, sempre foi e continua sendo o casamento.
Aquele que nunca se casou é solteiro; aquele que se casou e, posteriormente, dissolveu a
sociedade conjugal, é separado judicialmente; aquele que se casou e, posteriormente,
dissolveu o vínculo conjugal, é divorciado; e, finalmente, aquele que se casou e,
posteriormente, seu cônjuge veio a falecer, é viúvo.” (Destacamos em negrito).
597- CENEVIVA, Walter. Lei de Registros, cit., p. 170.
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art. 1.723 do Código Civil de 2002, sendo seu estado civil, até o
assentamento, aquele que tinham antes de se consorciarem. Feito o registro,
o estado civil passa a ser o de casados, desde a data da solenidade
religiosa”.
Maria Helena Diniz, ao tratar do tema, reporta-se à advertência
constante do Parecer Vicente Arruda598.
Gustavo Tepedino599, ao tratar da distinção de efeitos jurídicos entre
casamento e união estável, ressalta que, segundo Maria Helena Diniz, são
de três categorias: efeitos sociais, efeitos pessoais e efeitos patrimoniais.
Destaca ainda esse autor toda importância de “tratar-se de identificar a
ratio das normas que se pretende interpretar. Quando informadas por
princípios relativos à solenidade do casamento, não há que se estende-las às
entidades familiares extramatrimoniais”. Assim é que, o casamento
“confere aos cônjuges o estado civil de casados, ‘fator de identificação na
sociedade’, atraindo uma série de efeitos próprios deste status, qualidade
jurídica que, à evidência, não pode ser atribuída a ninguém que não seja
casado”.
A inexistência de estado civil de convivente ou companheiro é
reconhecida, inclusive, no âmbito do Congresso Nacional, tanto que
tramitam proposições legislativas para a criação do “estado civil de
convivente”. Um dos projetos de lei trata especificamente do estado
civil600. Outro projeto de lei de grande abrangência (Estatuto que regula os

598- DINIZ, Maria Helena, Curso, vol. 5, cit., p. 417-8. O Parecer Vicente Arruda,
assim, rejeitou a proposta de alteração do art. 1.725, ao analisar o Projeto de Lei n.
6.960/2002 (atual PL n. 276/2007): “Não há necessidade dos acréscimos feitos a este
dispositivo, através dos §§ 1º e 2º do PL. Evidentemente, os bens havidos com recursos
obtidos anteriormente à constituição da união estável não podem se comunicar. Quanto
à meação da união estável, não se pode olvidar que ela é uma situação de fato, não é
um estado civil.” Destacamos em negrito e grifamos.
599- TEPEDINO, Gustavo. Temas, cit., p. 408-9.
600- Projeto de Lei n. 1.779/2003, do Deputado Federal Fernando Giacobo, com
seguintes texto e justificação: Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro
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direitos e deveres no âmbito das entidades familiares) almeja a criação do
estado civil de convivente, embora, inicialmente falasse em “estado civil de
de 2002 – Código Civil, dispondo sobre o estado civil dos companheiros na união
estável.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o estado civil dos companheiros na união estável.
Art. 2º O artigo 1.723 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, que instituiu o
Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 1723................................................................................
§ 1º...........................................................................................
§ 2º...........................................................................................
§ 3º Os companheiros adotarão o estado civil de conviventes.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao garantir à família
especial proteção do Estado, pluralizou as entidades familiares, reconhecendo
dignidade jurídica à união estável, isto é, à união entre homem e mulher sem
casamento (artigo 226, § 3º, CF/88). Atualmente, a união estável, embora tenha origem
exclusivamente no mundo dos fatos, encontra-se regulamentada nos artigos 1.723 a
1.727 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Tal regulamentação envolve tanto as
relações pessoais entre os companheiros, “configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (art.
1.723, caput, CC) quanto as relações patrimoniais, instituindo o art. 1.725 que “salvo
contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que
couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Isto significa que a união estável
caracteriza a constituição de uma família, análoga à oriunda do casamento, no que diz
respeito ao relacionamento entre o casal e no que tange aos seus deveres para com os
eventuais filhos. Significa, também, no plano patrimonial que, em face do regime de
bens instituído para a união estável, mediante contrato escrito firmado pelo casal ou
por determinação legal – neste último caso equivalente ao regime da comunhão parcial
– terceiros que com os companheiros tratam ou contratam, para proteção de seus
interesses, devem ter ciência do status familiar destes. Não obstante a previsão destes
efeitos, atinentes não apenas à vida do casal, mas também e especialmente aos
terceiros e instituições que com eles se relacionam, no plano pessoal e econômico,
inexiste um estado civil específico para designar as situações que envolvam
companheirato, de onde continuarem os conviventes a ser indevidamente referidos
como solteiros, viúvos, divorciados, separados judicialmente, embora devam, em
determinados contratos e relações jurídicas, declinar sua condição de conviventes, no
interesse de cada um do casal e/ou de terceiros. Tal circunstância tem determinado a
preocupação dos partícipes de uniões estáveis e dos terceiros que com eles tratam no
sentido de que seja atribuído aos companheiros um estado civil específico, de sorte a
tornar claro, no plano jurídico, qual sua efetiva situação pessoal. Este Parlamento não
pode permanecer indiferente a tal realidade, mormente quando se sabe que um
considerável número de pessoas encontra-se vivendo sob o regime da união estável, à
margem das formalidades legais inerentes ao casamento. E, por estar atento aos
reclames de nossa sociedade, a demandar constante aperfeiçoamento legislativo para
acompanhar a dinâmica das transformações de nosso tempo, é que conclamo meus
ilustres Pares a me apoiarem nessa jornada. (Destacamos em negrito).
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consorte”, e dispensa registro601. Por enquanto, o estado civil de convivente
ou de companheiro continua no plano apenas de lege ferenda.
Em sede de direito comparado, Jean Carbonnier602 esclarece que o
sistema francês dos “pacs – pactos civis de solidariedade”, embora levados
ao Registro Público, não têm o condão de alterar o estado civil.
Ainda em sede de direito comparado, vale retomar análise do direito
argentino acerca do casamento “in extremis” – ocorrido menos de 30 dias
antes da morte do nubente que já estivesse enfermo –, que, nos moldes do
art. 3.573 do Código Civil, não torna o cônjuge sucessor legítimo, para
evitar captação de herança. Gustavo A. Bossert603 leciona que o art. 3.573
do Código Civil estabelece causa de exclusão da vocação hereditária do
cônjuge supérstite. Importante considerar que, na Argentina, concubino não
é herdeiro legítimo e, para ser herdeiro, depende da contemplação em
testamento. A reforma introduzida pela Lei n. 17.711, de 1968, veio
positivar o entendimento que não se justifica excluir a vocação hereditária
601- Projeto de Lei n. 674, de 2007 (Apensos: PL 1.149, de 2007; PL 2.285, de 2007;
PL 3.065, de 2008; PL 3.112, de 2008; de 2008; PL 3.780, de 2008; PL 4.508, de 2008
e PL 5.266, DE 2009). Autor: Deputado Federal Cândido Vaccarezza. Relator:
Deputado Federal Eliseu Padilha. Objetiva regulamentar o artigo 226 § 3º, da
Constituição Federal, união estável e instituir o divórcio de fato. Acerca de estado civil,
prevê o seguinte: Art. 60. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo único. A união
estável constitui estado civil de convivente, independentemente de registro, o qual
deve ser declarado em todos os atos da vida civil. Esse Projeto de Lei, ao ser
apresentado, no art. 2º, previa o estado civil de “consorte” e continha a seguinte
justificativa: A constituição de 1988 em seu artigo 226, § 3º, acolheu a união estável
como uma figura jurídica representativa da família. Em decorrência deste primeiro
reconhecimento surgiram dois novos diplomas legais, a Lei 8971/94 e a Lei 9278/96.
Em 2003 o Novo Código Civil introduziu no Livro IV- Do Direito de Família o Título
III- Da União Estável, sepultando o tratamento original dado a estas relações, ligado
ao Direito das Obrigações, e consolidando a união estável como unidade familiar.
Apesar deste reconhecimento constitucional e infra-constitucional muitas lacunas
jurídicas continuam a existir, além de interpretações conflitantes sobre preceitos
normatizados. A primeira lacuna preenchida pelo projeto consiste na definição do
estado civil daqueles que vivem em união estável; o projeto em seu art. 2º estabelece o
estado civil de Consorte. (Negritos nossos).
602- CARBONNIER, Jean. Droit civil, cit., p. 1.493-4.
603- BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico, cit., p. 202-3.
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do recém tornado cônjuge, se o casamento, embora in extremis, realizou-se
para regularizar uma situación de hecho. Nesse caso, não aparece a
captação de herança que se quer evitar, sino que los hechos anteriores, la
relación sostenida y mantenida a lo largo del tiempo, dan sentido a esa
unión matrimonial. Registra haver considerado entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais – quanto a estes: JA, 48-473; C2ª Civ La Plata, 22/10/26,
JA, 22-1229; SCBA, 22/8/62, LL, 106-667. Foi acrescentado, ao texto do
art. 3.573, o seguinte: Salvo que el matrimonio se hubiere celebrado para
regularizar uma situación de hecho – destaquei em negrito.
Destacamos mais toda a importância do Registro Civil.
No dizer de Clóvis Bevilaqua604, há “vantagens do registro civil”
para o Estado, por encontrar dados sobre o movimento de sua população,
de polícia ou de política jurídica; para o indivíduo, porque “tem um meio
seguro de provar o seu estado, a sua situação jurídica, e essa mesma
facilidade de prova é uma segurança para os que com ele contratarem”.
Assim é que “os fatos capitais da existência da pessoa, tais como o seu
nascimento, casamento, emancipação, interdição, declaração de ausência,
devem constar de livros para esse fim destinados, e mediante os quais
possam ser conhecidos e autenticamente provados”.
O registro civil, quanto ao casamento, tem substancial relevância
para o vínculo do exercício da cidadania, em termos de eficácia, bem como
valor probatório605.
Paulo Dourado de Gusmão606, ao tratar de estado civil, ressalta a fé
pública que têm os assentos do Registro Civil, sendo inatacáveis, porque a
certidão extraída (de nascimento, de casamento, de óbito) “faz prova
absoluta, até serem anulados ou retificados os assentos por procedimento

604- BEVILAQUA, Clóvis. Teoria geral, cit., p. 110-2.
605- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 117.
606- GUSMÃO, Paulo Dourado de. Dicionário, cit., p. 258-9.
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judicial próprio”, bem como são contínuos – permitem levantar no tempo
as modificações ocorridas no estado civil de uma pessoa.
No mesmo sentido, para Reinaldo Velloso dos Santos607 “o registro
dos principais fatos na vida de uma pessoa é extremamente relevante para
qualquer sociedade, pois propicia segurança quanto às informações
constantes desses assentamentos. Os livros de registro, conservados por
tempo indefinido, preservam a memória dos acontecimentos mais
importantes da vida de todas as pessoas”.
Inegável, pois, a importância do registro civil para tornar-se possível
a “prova do casamento e do correspondente estado civil, através das
certidões dele extraídas”608.
Álvaro Villaça Azevedo609, ao incentivar a conversão de “casamento
de fato” em matrimônio formalizado, antes mesmo da Constituição Federal
de 1988, pondera sobre os benefícios do registro civil.
Se adotarmos como referência os efeitos que ocorrem com o outro
procedimento de “conversão” permitido pelo direito pátrio – conversão da
separação judicial em divórcio –, nos moldes do art. 32 da Lei n. 6.515/77,
é de suma importância a inscrição no Registro Civil610.

607- SANTOS, Reinaldo Velloso dos. Registro, cit., p. 15-6 – conta a história do
registro civil, sintetizando que o registro das pessoas naturais no Brasil era inicialmente
de incumbência da Igreja Católica, tendo evoluído para um sistema de Registro Civil, a
cargo dos Escrivães dos Juizados de Paz em cada freguesia do Império e,
posteriormente, em cada distrito da República, sendo que “a secularização do registro
civil é apontada como um marco na transição para o Estado laico brasileiro”.
608- OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de, & MUNIZ, Francisco José Ferreira.
Direito, cit., p. 160.
609- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Do concubinato, cit., p. 271 e 283-4. Destacamos o
seguinte: “O casamento de fato só produzirá efeitos de casamento de direito, se houver
registro ou reconhecimento judicial. Completados os prazos previstos, poderão ambos
os cônjuges requerer seu registro, junto ao Oficial do Registro Civil da circunscrição de
seu domicílio, cumprindo-se as formalidades exigidas para o casamento civil e as
prescritas em ditos dispositivos legais.”
610- Lei n. 6.515, de 26.12.1977, art. 32 – A sentença definitiva do divórcio produzirá
efeitos depois de registrada no Registro Público competente.
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Projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional também
demonstram a relevância do Registro Civil. O Projeto de Lei n. 674/2007
assim dispõe: “Art. 251. Lavrada a escritura, deverá o tabelião enviar
certidão ao Registro Civil em que ocorreu o casamento, para averbação.
§ 1.º A certidão do divórcio deverá ser averbada no registro de imóvel
onde se situam os bens e nos registros relativos a outros bens. § 2.º O
envio da certidão aos respectivos registros poderá ser levado a efeito por
meio eletrônico.” e “Art. 252. A conversão somente terá efeito perante
terceiros após ser registrada no registro civil.” – destaquei em negrito.
Não se cogita inscrever no Registro Civil os eventuais contratos de
união estável. Aliás, reiteramos611 que, para se comprovar a existência de
união estável, é possível a formalização de contrato, escritura pública ou
instrumento particular, observados os elementos de validade negocial, bem
como o instrumento ser levado a assento no Cartório de Títulos e
Documentos para produzir efeitos erga omnes (CDT Boletim, 9:33-4). No
entanto, é inadmissível registro de contrato de união estável no registro
civil.
Com relação à inscrição de instrumento particular de união estável
no Registro de Títulos e Documentos, com base no art. 127, VII, da Lei n.
6.015/73, exclusivamente para fins de conservação e de prova de
autenticação da data (Código de Processo Civil, art. 370, inciso I),
observamos precedente jurisprudencial 612.

611- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 392 e 431. Na p. 375 esclarece a
autora que “A Corregedoria Permanente (SP) já decidiu (22-3-2004) sobre a
impossibilidade de registro de instrumento particular declaratório de união estável no
livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, invocando a Lei n. 9.278/96 e o art. 33
da Lei n. 6.015/73”.
612- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 3ª Câmara Cível, Apelação n.
592.075.675, julgamento dia 30.9.1992.

272

Todavia, no direito comparado, observamos sistemas normativos
que permitem inscrever as uniões familiares “paramatrimoniais” no
Registro Civil e, quando assim ocorre, passam a gerar maiores efeitos.
Antonio Alberto Pérez Ureña613, ao tratar de “las vias actuales para
formar una relación de pareja”, elenca o matrimônio, a “unión de hecho”
ou “unión libre”, e a “unión paramatrimonial, o pareja de ‘derecho’”. Com
relação a esta última modalidade, “unión paramatrimonial, o pareja de
‘derecho’”, pressupõe-se o preenchimento dos requisitos e pressupostos
estabelecidos pelas distintas legislações das Comunidades Autónomas, “o
por la inscripción en cualquier outro registro municipal o provincial”.
Esse autor espanhol, ao lecionar sobre “la prueba de la existencia de
la pareja de hecho”, no que se refere ao “problema de la prueba directa”,
destaca, em primeiro lugar, “la inscripción en alguno de los Registros
administrativos

de

Uniones

de

hecho,

tanto

municipales

como

autonómicos”.

5.2) Dissolução da união estável
O tema foi tratado por Edgard de Moura Bittencourt, que considerou
o casamento entre os “concubinos” como um dos “modos de extinção do
concubinato” – terminologia dos idos de 1969. Segundo esse doutrinador,
opera-se a “transformação do estado concubinário em estado matrimonial”.
O Código Civil de 1916 não traça regras especiais a respeito, embora
contenha “tópicos que se dirigem também à situação concubinária
preexistente”, e um deles, o art. 229, estabelece “a legitimação dos filhos
comuns, nascidos ou concebidos antes do casamento”, bem como a
mudança de premissas, ao serem analisadas hipóteses de anulabilidade que
os arts. 1.177 e 1.719, III, prescrevem quanto às doações e legados feitos
anteriormente à “concubina”. Diz ser adequado à interpretação legislativa
613- UREÑA, Antonio Alberto Pérez. Uniones de hecho, cit., p. 26 e 62.
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“favorecer e premiar a regulamentação das uniões fora do casamento” e as
situações devem ser interpretadas em favor do “matrimônio que extinguiu o
concubinato”614.
O português Geraldo da Cruz Almeida, ao tratar do sistema de Cabo
Verde, como vimos, fala em “novação da união de facto em casamento”,
ou seja, “apresenta uma novação objectiva, tendo em conta o seu efeito
biunívoco: extinção da relação jurídica da união de facto (efeito negativo) e
a substituição desta pelo contrato de casamento (efeito positivo)”615.
Eduardo A. Zannoni616 observa o efeito de o relacionamento
informal dissolver-se quando há casamento “entre los concubinos”.
Defende que assim é correto, porque permitirá aos “concubinos” elevar

614- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., 1º vol., p. 270-3.
Consideramos pertinentes esses estudos, embora da década de 1960, inclusive porque o
“concubinato” a que se reporta o autor, usando a terminologia daquela época, equivale à
nossa atual união estável. Aliás, ao definir concubinato, Edgard de Moura Bittencourt
empregou a terminologia união estável (p. 105 desse livro) – conforme observamos no
item 1.4 desta dissertação. Esses registros anteriores à Constituição Federal de 1988
podem ser considerados como alertas doutrinários à mudança de paradigma,
especialmente quanto aos filhos. Ademais, Edgar de Moura Bittencourt acrescenta que:
Nem sempre, porém, tudo é acertável no ensejo de pretensões jurídicas de terceiros,
mormente tratando-se de anterior concubinato adulterino, tendo o casamento, dos
concubinos se realizado pelo fato do falecimento do cônjuge de um deles. Suponha-se
uma preexistente doação. Os filhos da esposa falecida poderão querer anulá-la,
resguardada naturalmente a eventual meação do pai. Se a situação de fato puder ser
apreciada em favor da validade da doação, é natural que assim procedam os tribunais.
Mas, no caso, dificilmente se cuidaria de doação com caráter indenizatório, de modo a
constituir defesa da ex-concubina, porque o casamento posterior supriu o prejuízo que,
em regra, só o abandono ou a morte acarretam. De qualquer forma, as situações
devem ser interpretadas em favor do matrimônio que extinguiu o concubinato, salvo
se aquele foi contraído por motivos subalternos, para prejudicar direitos de terceiros.
Os tribunais saberão distinguir. Mas o ideal da lei não é outro senão o enaltecimento
dos concubinos que se recuperam pelo matrimônio. Somente por exceção e para
atender a ponto de alto e humano respeito ao casamento anterior, é que o art. 183 n.
VII do Código Civil proíbe o matrimônio de concubinos, quando um deles é réu
condenado por adultério. (Destacamos em negrito).
615- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 323. Não nos esqueçamos que o
sistema de Cabo Verde guarda semelhanças com as normas brasileiras sobre conversão
da união estável em casamento.
616- ZANNONI, Eduardo A., El concubinato, cit., p. 189-90.
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qualitativamente a união em função dos vínculos de família decorrentes do
matrimônio.
França Pitão617, ao tratar das “uniões de facto” em Portugal,
considera que a previsão da alínea c do n. 1 do art. 8º da Lei n. 07/2001,
embora se refira apenas ao casamento de um dos membros, deve
“considerar a hipótese de os membros da união de facto contraírem
casamento válido um com o outro”.
Este raciocínio vale para as leis das Comunidades Autônomas da
Espanha618, sendo que duas consideram causa de extinção da pareja de
hecho, expressamente o matrimonio entre los propios miembros de la
pareja (Lei n. 2, de 07.07.2003, art. 18, letra d, do País Vasco, e Lei n. 1,
de 16.05.2005, art. 12, letra d, da Cantabria).
A necessidade ou não de haver liquidação do patrimônio comum
decorrente da união estável para se iniciar o relacionamento matrimonial de
bens é um dos questionamentos feitos por Maria Helena Diniz619,
considerando que, com a conversão em casamento, há dissolução da união
estável.
Álvaro Villaça Azevedo620 refere-se ao tema convivência e
casamento posterior, ponderando que a união estável cria um complexo de
direitos e de deveres não apenas pessoais, mas efeitos patrimoniais,
relacionamento esse que não fica em seus efeitos eliminado pelo casamento
posterior. Cada relacionamento tem seu período de produção de efeitos
patrimoniais, de modo que cada qual deve ser considerado isoladamente
para evitar indevido locupletamento sem causa. Nesse sentido, colaciona
precedentes jurisprudenciais. Aliás, diz: “Quanto ao período anterior de

617- FRANÇA PITÃO. Uniões de facto, cit., p. 322.
618- Mencionadas no Capítulo III desta dissertação.
619- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 427.
620- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 312-3. Dentre os arestos
mencionados: Recursos Especiais n. 1.615-GO e 9.414-SP.
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convivência more uxorio, não fica ele eliminado em seus efeitos, pelo
casamento posterior”.
Flávio Augusto Monteiro de Barros621, ao tratar do art. 1.726 do
Código Civil de 2002, entende haver omissão legislativa quanto aos
“efeitos” da conversão da união estável em casamento.
Novamente vale observar, de lege ferenda, nos moldes do
mencionado Projeto de Lei n. 674/2007, haver preocupação com a
liquidação patrimonial. É previsto no art. 250, inciso III, que os postulantes
da conversão da união estável em casamento devem “arrolar os bens
comuns”.
A necessidade de liquidação patrimonial é ainda mais necessária se
for admitido que, havendo a conversão, imperará a obrigatoriedade do
regime da separação de bens diante da legislação atual, conforme ocorra
situação prevista pelo art. 1.641 do Código Civil. Enquanto o
relacionamento era união estável, o regime era o da comunhão parcial de
bens, salvo disposição contratual diversa (art. 1.725 do Código Civil), mas,
a partir da conversão, passaria a ser observado o regime da separação
obrigatória.
Há precedente jurisprudencial a corroborar o entendimento
doutrinário concernente à importância de haver liquidação do patrimônio
amealhado durante o período de união estável, porque não se confunde com
o do período de casamento622.
621- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito, cit., p. 94.
622- APELAÇÃO - SEPARAÇÃO JUDICIAL - LIMITES DO PEDIDO - ARTIGO 1.575
- CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA - UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO
CASAMENTO - EXISTÊNCIA - DISCUSSÃO - MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO PARTILHA DE BENS - REGIME - COMUNHÃO PARCIAL - ARTIGO 1.658 CÓDIGO CIVIL - APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Conforme expressa
previsão contida no artigo 1.575, parágrafo único, do Código Civil, a sentença de
separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens, a qual será
decidida pelo Juiz, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de sentença, se esta
não atende a pretensão autoral nos exatos termos em que requeridos. Impossível se
mostra o acolhimento da pretensão da autora, de se discutir, no bojo da ação de
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Em termos de direito comparado, Ulises Pitti G.623 tem entendimento
semelhante, considerando o sistema jurídico do Panamá, ao tratar
especificamente da situação similar à que estamos analisando.

5.3) Data do início da união estável convertida
A doutrina diverge a respeito.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama624 assim pondera: “diante das
peculiaridades do companheirismo, deve-se aplicar a mesma regra
constante do art. 75 da Lei n. 6.015/73, ou seja, considerar que o registro da

separação judicial, a existência de união estável anterior ao casamento, o que
pressupõe o ajuizamento de ação própria. À luz do artigo 1.658, do Código Civil, no
regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na
constância do casamento. Preliminar rejeitada, nega-se provimento aos recursos.
(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0024.07.5220616/001, Relator Desembargador Kildare Carvalho, 3ª Câmara Cível, por maioria,
julgamento dia 30.04.2009). Do Voto do eminente Relator consta que: Vale dizer, o
reconhecimento - ou mesmo sua conversão em casamento - da união estável pressupõe
o ajuizamento de ação própria, no bojo da qual serão analisadas e discutidas as
questões inerentes à natureza daquela. Com efeito, caso pretenda a recorrente, para
fins de determinação de partilha de bens, se valer do período em que alega ter vivido
em regime de união estável com o apelado, cabe-lhe a propositura da ação própria,
até mesmo porque o Texto Constitucional, em seu artigo 226, § 3º, preceitua que deve
a lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Logo, à leitura e
interpretação do Texto Constitucional, é possível a conclusão no sentido de que a
pretensão da autora, visando ao reconhecimento da alegada união havida com o
apelado antes do casamento, requer a propositura de ação própria, não sendo - repita se - a ação de separação judicial o foro adequado para tal discussão. In,
www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011.
623- PITTI G., Ulises. Régimen Jurídico, cit., p. 115-7. São as palavras desse autor: “Se
formaliza administrativamente, caben dos posibilidades: a) Guardar silencio. En este
supuesto continuará el régimen hasta que se extinga el matrimonio, ya sea por muerte,
nulidad o divorcio. b) Liquidar el régimen de mutuo acuerdo, en cuyo caso quedaria la
pareja sujeta a un régimen supletorio de separación total de bienes, conforme lo
establece el Artículo 1.163 del Código Civil. Ahora bien, si no se llegase a formalizar
administrativamente la unión y la pareja se casa civilmente, pueden: b.1) manter el
régimen; b.2) convenir en liquidarlo y someterse al régimen supletório separacional;
b.3) pactar otro régimen como el de sociedad de gananciales; y b.4) guardar silencio.
Cada uno de los supuestos expresados merecen un desarrollo legislativo teniendo en
consideración que de una determinada forma de unión libre y sin impedimentos, cumple
además con los requisitos de tiempo, se hace tránsito al matrimonio civil ordinario, el
cual posee normas más precisas para el régimen económico matrimonial.
624- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 510.
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conversão produzirá efeitos ex tunc, desde o início da relação fundada no
companheirismo, salvo quanto ao regime de bens que, evidentemente,
poderá ser objeto de alteração com a conversão, caso assim pretendam os
companheiros, desde que convencionem diversamente do regime legal,
através do pacto antenupcial.”
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi625 também segue essa
linha de entendimento, da retroatividade dos efeitos, após realizada a
conversão, à data do início da união estável.
Semy Glanz626 entende que “o casamento retroage ao início da união
estável” porque, sendo “a conversão um modo de manter a mesma união,
que se transforma em casamento”, cabe considerar o tempo da união e daí
o efeito retroativo. Se for adotado o entendimento de começar o casamento
na data da conversão, não haveria conversão, mas um simples casamento,
seria equivalente ao casamento religioso, que tem efeito retroativo. Existe
dificuldade para se estabelecer a data exata do início, mas, isso seria
matéria de prova ou da declaração conjunta dos conviventes. Admite,
porém, esse autor que, se não se houver conversão propriamente dita, mas
simples casamento, esse relacionamento formal passa a viger desde a data
da celebração.
Lourival Silva Cavalcanti627 também segue esse entendimento.
Flávio Augusto Monteiro de Barros628, considerando o art. 1.726 do
Código Civil de 2002, entende haver omissão legislativa quanto aos
“efeitos” da conversão da união estável em casamento, mas sustenta que
devem ser atribuídos efeitos ex tunc, retroagindo à data do início da união
estável.

625- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável, cit., p. 83-4.
626- GLANZ, Semy. A família mutante, cit., p. 353 e 433-4.
627- CAVALCANTI, Lourival Silva. União estável, cit., p. 130-1.
628- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito, cit., p. 94.
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De outra parte, orientam no sentido de não ser adequado constar
indicação a respeito no registro civil, dentre outros, Euclides de Oliveira629
e Maria Helena Diniz 630.
Respeitamos aquela linha de pensamento primeiro mencionada, mas
adotamos o entendimento no sentido de não ser adequado constar, no
registro civil, indicação a respeito da data do início da união estável.
Indaga-se como facilitar a conversão da união estável do separado de fato e
do separado judicialmente, com vínculo matrimonial ainda não desfeito,
bem como, se feita a conversão, como provar o dies a quo da união estável.
Normas das Corregedorias-Gerais de Justiça631, em maioria,
autorizam ser registrada a data do início da união estável. Assim ocorre,
por exemplo, nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul. Em Minas Gerais é possível, se houver o procedimento
judicial de justificação. Não é autorizado, por exemplo, nos Estados de São
Paulo e Paraná.
No âmbito jurisprudencial, encontramos entendimentos divergentes,
a saber:
- o matrimônio se inicia a partir da data do requerimento da
conversão632;

629- OLIVEIRA, Euclides Benedito de, União estável, cit., p. 151-3.
630- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 427. Essa jurista ressalta que, todavia, consta
do Parecer Vicente Arruda o seguinte: “Na conversão judicial da união estável em
casamento, far-se-á a prova da convivência e, desse modo, os efeitos do casamento
retroagirão até a data do início da união (sentença declaratória com efeitos ex tunc). Já
na habilitação feita perante o oficial do registro civil, seria apenas demonstrada a
inexistência de impedimentos para a realização do casamento, que teria seus efeitos
fixados daí para adiante (ex nunc)”.
631- Na íntegra, constam do Anexo.
632- “UNIÃO ESTÁVEL – Convolação em casamento – Hipótese em que a vigência
do matrimônio se inicia a partir da data do pedido – Voto vencido. O casamento
resultante da convolação da união estável tem vigência a partir da data do pedido e
exige que os conviventes não tenham impedimentos.” (Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, Apelação n. 1.621/97, 9ª Câmara, Relator Desembargador Bernardino Machado
Leituga, julgamento dia 06.08.1997).
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- data do trânsito em julgado da sentença, embora considere possível
o juiz fixar como data o início da união estável (considerando-se a previsão
de procedimento judicial)633; e,
- data a ser estabelecida conforme cada caso, ou seja, entendimento
que é “imprescindível o estabelecimento da data do início da união
estável”634.

Dada a relevância desse julgamento, vale analisá-lo de modo mais detalhado. Do
Voto do Relator consta o seguinte: “À míngua de previsão legal, a conversão da união
estável em casamento não pode ter efeitos pretéritos. ... A simples manifestação de
vontade das partes, materializada no requerimento, marca o termo inicial do pretendido
desejo. Não havendo celebração do casamento, a anuência quanto ao mesmo, se dá com
o pedido de conversão. ... não há celebração e as partes não podem ser prejudicadas pela
demora decorrente de injunções da burocracia forense. ... A simples conversão suprime
tudo aquilo que pode até ser mantido sob discrição, se for de interesse do casal.” Grifo
nosso. In, RT 751/373.
633- “Apelação Civil. Ação de conversão de união estável em casamento. Exigência da
expedição de editais e proclamas que não se coaduna com a intenção legal de facilitação
à conversão. Incidência dos Provimentos n. 027/03 e n. 039/03 da CGJ. ‘A expressa
dispensa de proclamas e editais em nada ferem a verificação de fato obstativo ao
casamento, pois eventuais impedimentos que inviabilizariam a realização do casamento
por expressa disposição legal inibem, igualmente, a constituição da união estável (§ 1º
do Art. 1.723 do CCB)’ (AC n. 70010060564, julgada em 22.12.04, Relator o
Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos). Inexistente o momento da ‘celebração do
casamento’ (Art. 1.535 do CCB), tal ato é substituído pela sentença, produzindo efeitos
a partir de seu trânsito em julgado, momento em que o casamento se tem por realizado,
nada obstando que o juiz fixe o prazo a partir do qual a união estável restou
caracterizada (Art. 1.006E, do Provimento n. 27/03 da CGJ). Agravo Retido rejeitado e
recurso provido, em parte.” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível
n. 70015069990, 7ª Câm. Cível, Relator Desembargador Ricardo Raupp Ruschel,
julgamento dia 28.02.2007. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Grifo nosso.
634- “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE CONVERSÃO EM
CASAMENTO
REGISTRO
PÚBLICO
IMPRESCINDÍVEL
O
ESTABELECIMENTO DA DATA DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. O
assentamento da conversão da união estável em casamento, perante o Registro Público,
não pode prescindir da determinação exata da data do início da união estável, tendo em
vista que os assentamentos de registros civis, dotados que são de fé pública, deverão
retratar fielmente e com veracidade o teor das informações deles constantes, para que
não ocorram lesões a interesses de terceiros.” (Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, Agravo n. 1.0355.06.007760-7/001, Relator Desembargador Armando Freire,
julgamento dia 09.10.2007. In: www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Grifo nosso.
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Ainda em termos de alusão a casos concretos, observamos outra
situação de impedimento matrimonial, a ser superada pela comprovação do
prévio divórcio635.
Feitos esses registros sobre processos judiciais, prosseguindo com a
análise do requisito de ausência de impedimento matrimonial para a
conversão da união estável em casamento, reiteramos que o art. 1.723, § 2º,
do Código Civil não suplanta a exigência constante do art. 1.521, inciso VI,
do mesmo Codex. Trata-se de situação de conflito normativo.
Com relação às proposições legislativas que tramitam no Congresso
Nacional, o Projeto de Lei n. 674/2007, no parágrafo único do art. 64,
aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (dia 15.12.2010), estabelece que: “Os efeitos da conversão se
produzem a partir da data do registro do casamento”.
Em sede de direito comparado, verificamos:
a) Cuba: ao legalizar-se a união de fato, denominada de “não
formalizada”, além de gerar para ela os mesmos efeitos do matrimonio
civil, converte-se a união de fato ou união “não formalizada” em
matrimônio civil, “desde el momento de iniciada y em esos términos es
inscrita”636. Ou seja, com a declaração, na sentença judicial, de que essa
união reúne os requisitos, estaremos diante de um matrimônio que surtirá

635- Pelas razões esclarecidas em nota do item 4.1.a.4 desta dissertação, aqui também
fazemos menção a sentença por nós prolatada em 12.01.2010 (Processo n.
0040.08.082946-4, da 3ª Vara Cível de Araxá-MG), transitada em julgado sem nenhum
recurso, sobre “conversão de união estável em casamento”. Nessa oportunidade, foi
rejeitada a pretensão de ser estabelecida data de início da união estável. Embora as
partes tenham atendido a determinação de comprovar o divórcio, requisito de
possibilidade da conversão, verificamos que, caso fosse admitida fixação de termo
inicial, para relacionamento iniciado à época que um dos companheiros era apenas
separado de fato, mas ainda não divorciado, seriam imperiosas outras dilações
probatórias para apurar questões patrimoniais. Consideramos que embora pudesse se
iniciar a união estável (art. 1.723, § 2º, do Código Civil), não haveria o direito à
conversão em casamento antes de dissolvido o anterior casamento.
636- CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit., p. 3.
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seus efeitos como prevê o art. 19 do Código de Família desse país,
retroativamente, a partir de quando se iniciou a união637.
b) Guatemala: Código Civil (Lei n. 106), Artículo 178 (Solicitud de
reconocimiento judicial). También puede solicitar el reconocimiento de la
unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por
haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante
el juez de Primera Instancia competente, quien en sentencia hará la
declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada. En
dicha declaración, fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio
principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella.
(Grifamos).
No direito soviético, à época da Reforma de 1944, que passou a
exigir o casamento formal, alterando o sistema informal que imperava
desde 1926, para serem atribuídos efeitos jurídicos aos casamentos de fato,
era exigida declaração de existência do relacionamento, indicando desde
que época ele existia.638

5.4) Obrigatoriedade do regime da separação de bens
O tema foi objeto do art. 45 da Lei n. 6.515, de 26.12.1977639 e
pensamos ser esse dispositivo legal importante demonstrativo da
importância dos efeitos de união estável que antecede casamento.

637- GÜITRÓN FENTEVILLA, Julián. Ultimas tendencias legislativas y
jurisprudenciales a nivel internacional del concubinato, in Libro de Memoria de
Professores Invitados de lo “X Congresso Internacional de Derecho de Familia”,
Mendoza, Argentina, 1998, apud CASTILLO, Olga Mesa, El tratamiento jurídico, cit.,
p. 6.
638- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 47-8.
639- Lei n. 6.515, de 26.12.1977: ... Art. 45. Quando o casamento se seguir a uma
comunhão de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de 1977, que haja
perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha resultado filhos, o regime
matrimonial de bens será estabelecido livremente, não se lhe aplicando o disposto no
artigo 258, parágrafo único, nº II, do Código Civil.
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Com relação a pessoas que se unem pelos laços do matrimônio, em
que pese o princípio da liberdade de escolha do regime de bens, estabelece
o art. 1.641 do Código Civil de 2002 (tal como dispunha o Código Civil de
1916, art. 258) situações de obrigatoriedade do regime da separação de
bens. Assim exige a lei por razões de ordem pública, visando proteger o
próprio nubente ou mesmo terceiro, ou ainda com escopo sancionador. São
as hipóteses seguintes: a) das pessoas que contraírem matrimônio sem
observar as causas suspensivas da celebração do casamento640; b) de todos
os que dependerem, para casar, de suprimento judicial641; e c) da pessoa
maior de 70 (setenta) anos642.
São muitos os questionamentos a essa regra restritiva da liberdade de
escolha do regime de bens.
Caio Mário da Silva Pereira643 critica a manutenção dessa norma
pelo Código Civil de 2002. Com relação aos maiores de sessenta anos
assevera inexistir justificativa econômica ou moral, porque o mesmo não
ocorre em relação a casamentos de pessoas com outras faixas etárias.

640- Estabelece o Código Civil, acerca de causas suspensivas da celebração do
casamento.
Art. 1.523. Não devem casar:
I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer
inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros;
II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado,
até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos
bens do casal;
IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou
sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou
curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam
aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provandose a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e
para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar
nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.
641- Código Civil, arts. 977, 1.517, 1.519, 1.634, III, 1.747, I, 1.774 e 1.781.
642- Por força da Lei n. 12.344, de 09 de dezembro de 2010, a faixa etária, que era de
60, foi elevada para 70 anos.
643- PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições, cit., vol. V, p. 194-5.
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Acerca daqueles que necessitem de suprimento judicial, lembra que o
escopo é proteger, mas, na maioria das vezes, significa mero inconveniente.
Para pessoas que optem por se unir pelos laços da união estável,
embora em situações correspondentes às retromencionadas do art. 1.641 do
Código Civil, não há previsão legal de obrigatoriedade do regime da
separação de bens.
Destarte, entre companheiros prevalecerá o disposto no art. 1.725 do
Código Civil – aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime
da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito.
Todavia, caso resolvam se casar, sujeitar-se-ão aos ditames do art.
1.641 do Código Civil.
Edgard de Moura Bittencourt644, ao discorrer sobre “casamento dos
concubinos e o regime de bens”, ressalta que embora o regime fosse o da
separação de bens, quanto aos “adquiridos na constância do concubinato,
com a colaboração dos concubinos, pertencerão a ambos”, de igual forma,
os bens adquiridos por um dos cônjuges, em seu próprio nome, mas com
recursos obtidos anteriormente. Admite-se ainda que, se a aquisição
ocorreu logo após o casamento, há uma presunção de que o foi com o
esforço comum, conforme decisão judicial publicada em RT 81/387.
Vale desenvolver estudo sobre a hipótese dos maiores de sessenta
anos de idade, especialmente pelas conseqüências àqueles que pretendam a
conversão da união estável em casamento.
Assim estabelece a Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977, art. 45:
Quando o casamento se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes,
existente antes de 28 de junho de 1977, que haja perdurado por 10 (dez)
anos consecutivos ou da qual tenha resultado filhos, o regime matrimonial
644- BITTENCOURT, Edgard de Moura, O concubinato, cit., 1º vol., p. 275.
Colacionamos estes registros doutrinários anteriores à Constituição Federal de 1988 e à
legislação sobre união estável, atentos à mudança de paradigma ora vigente acerca dos
direitos patrimoniais entre companheiros.
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de bens será estabelecido livremente, não se lhe aplicando o disposto no
art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil. (Refere-se ao Código
Civil de 1916).
É norma do direito pátrio que disciplina situação de casamento entre
pessoas que já viviam em “concubinato”.
Sílvio Rodrigues645 considera “regra inspirada na eqüidade”, por
disciplinar o caso particular de casamento em peculiares condições e que
edita regra especial, sendo acertada exceção a um princípio de relativa
severidade, consagrando, de certo modo, orientação já esboçada na
jurisprudência. Esse dispositivo afasta a imposição do regime da separação
de bens diante da peculiaridade de um dos seguintes pressupostos,
independentes e autônomos: a) existir “comunhão de vida”, iniciada antes
de 28 de junho de 1977 e cuja duração exceda dez anos; ou b) o casal ter
filhos comuns.
Questiona-se acerca da possibilidade de aplicar o disposto no art. 45
da Lei n. 6.515/77 não apenas para pessoas que tenham iniciado
convivência antes da mencionada data – 28 de junho de 1977.
Maria Helena Diniz646 lança a serguinte indagação: sucedendo união
estável de mais de dez anos consecutivos ou da qual tenham nascido filhos,
não se aplicaria o disposto no art. 1.641, II, do Código Civil de 2002,
podendo os companheiros, de acordo com o art. 45 da Lei n. 6.515/77,
escolher livremente o regime matrimonial de bens?
Helder Martinez Dal Col647 desenvolveu estudo específico sobre o
tema, inclusive quando se tratar de conversão da união estável em

645- RODRIGUES, Sílvio. O divórcio e a lei que o regulamenta. São Paulo: Saraiva,
1978, p. 195-6.
646- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 192-3.
647- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens, cit., p. 195 a 227.
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casamento. Verifica precedentes do Superior Tribunal de Justiça648 no
sentido de aceitar essa pretendida extensão da aplicabilidade do art. 45 da
Lei n. 6.515/77 para casais que não tenham iniciado a comunhão de vida
antes de 28 de junho de 1977. Destarte, não se aplicaria a obrigatoriedade
da separação de bens para as pessoas que vivam em união estável, seja qual
for a idade, e caso haja a restrição da liberdade de escolha do regime no
momento da conversão em casamento, haveria inconstitucionalidade, posto
que o art. 226, § 3º, da Constituição da República orienta para ser facilitada
a conversão.
Arnoldo Wald649, acerca da Lei n. 6.515/77, art. 45, entende haver
“exceção temporária”, permitindo a livre escolha do regime de bens, desde
que antes do casamento, até 28 de junho de 1977, tenham tido os nubentes
648- Ementa: “CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA. CASAMENTO. HOMEM MAIOR DE 60 ANOS. PACTO
ANTENUPCIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
INADMISSIBILIDADE. - Não comprovado que o casamento se seguiu a uma
comunhão de vida existente antes de 28 de junho de 1977, elemento indispensável e
pressuposto para verificação da presença dos dois requisitos legais - união de pelo
menos 10 anos consecutivos ou existência de prole em comum - afasta-se a exceção
prevista no art. 45 da Lei do Divórcio. Recurso especial conhecido e provido”
(Destaquei em negrito). Do Voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi, reportando-se a
escólio de Sílvio Rodrigues e Arnoldo Wald, vale observar o seguinte: Nos termos do
art. 45 da Lei 6.515/77, depreende-se que a expressão “existente antes de 28 de junho
de 1977” foi incluída para resguardar as situações já consolidadas à época da entrada
em vigor da nova lei. Portanto, refere-se à comunhão de vida entre os nubentes, tanto a
que haja perdurado por 10 anos consecutivos como àquela da qual tenha resultado
prole. A existência de filhos em comum somente dispensa a comprovação do prazo de
10 anos consecutivos de união entre os nubentes, não afastando a exigência da
comprovação do início da vida em comum anterior a 28/6/77. ... Assim, não tendo a
recorrida feito prova eficiente de o início da união mantida com o pai dos recorrentes
ser anterior a 28 de junho de 1977, elemento indispensável e pressuposto para
verificação da presença dos dois requisitos legais - união de pelo menos 10 anos
consecutivos ou existência de prole - não pode beneficiar-se da exceção prevista no art.
45 da Lei do Divórcio. Há ainda remissão ao Recurso Especial n. 102.059 - SP
(1996/0046533-9), de que foi Relator o Ministro Barros Monteiro.
(STJ – REsp. n. 402.697/DF – Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em
07.10.2004, publicado no DJU, p. 315). Revista Eletrônica do STJ:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=504624&sReg=20
0200026569&sData=20041129&formato=PDF>. Acesso dia 03.06.2010.
649- WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva, 16ª edição, 2005,
p. 119-20.
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vida em comum por 10 anos consecutivos ou que da união anterior à
mesma data tenha resultado prole.
Caio Mário da Silva Pereira650 também considera o art. 45 da Lei n.
6.515/77 uma exceção, com o caráter de “disposição transitória”, para a
hipótese de o casamento se seguir a uma comunhão de vida, existente antes
de 28 de junho de 1977, que tenha perdurado por 10 anos consecutivos ou
da qual resultaram filhos.
Analisado o art. 45 da Lei n. 6.515/77, outras considerações ainda se
fazem necessárias.
Seria até mesmo inconstitucional a imposição do art. 1.641 do CC
para casamento por conversão de união estável. A inconstitucionalidade se
caracterizaria diante da exigência de facilitação constante do art. 226, § 3º,
da Constituição Federal. Como visto, não haveria a imposição do regime da
separação de bens se continuassem com o relacionamento informal;
conseqüentemente, se prevalecesse a obrigatoriedade, em vez de a lei
facilitar a conversão da união estável em casamento, causaria óbices.
Há precedente jurisprudencial que trata de situação semelhante e que
avança para reconhecer a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de
regime como um todo651.

650- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições, cit., vol. V, p. 191.
651- CASAMENTO CELEBRADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS POR IMPLEMENTO DE IDADE. UNIÃO ESTÁVEL
ANTERIOR AO CASAMENTO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. Afronta a
Constituição Federal o tratamento desigual conferido aos cônjuges e companheiros
relativamente aos direitos sucessórios, bem como a adoção do regime da separação
obrigatória de bens por implemento de idade. Dessa forma, à cônjuge supérstite
casada pelo regime da separação obrigatória de bens e que viveu em união estável
no período que antecedeu ao casamento conferem-se os direitos hereditários
previstos no art. 1.829, inciso I, cumulado com art. 1.832 do Código Civil,
concernentes ao regime da comunhão parcial de bens. Apelo provido. (Tribunal de
Justiça do Est. do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n. 70017318940, Relatora
Desembargadora Maria Berenice Dias, 7ª Câm. Cível, à unanimidade, julgamento dia
20 de dezembro de 2006. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Negritos nossos.
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Maria Helena Diniz652, após questionar se o art. 1.641, inciso II, do
Código Civil, seria aplicável à união estável de muitos anos, iniciada sob a
égide da Lei n. 9.278/1996, ensina que, pelo Enunciado n. 261 do Conselho
da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil: A
obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa
maior de sessenta anos, quando o casamento for precedido de união
estável iniciada antes dessa idade. Por existir a imposição legal do regime
da separação de bens para evitar que o casamento se dê por interesse
econômico, nas hipóteses analisadas, sob a égide dos arts. 4º e 5º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro653, poder-se-ia, ante a omissão
do novo Código Civil, para “evitar a lacuna axiológica que se instauraria no
sistema”, mediante a imposição do art. 1.641, admitir a comunhão parcial
(Lei n. 9.278/96, art. 5º, e Código Civil, art. 1.725, segunda parte) que já
regia as relações patrimoniais do casal ou então o regime escolhido por eles
anteriormente, mediante pacto “preconcubinário” ou de convivência,
respeitando-se assim ato jurídico perfeito.
Se houver a obrigatoriedade do regime de separação de bens, tornarse-á imperioso analisar a questão bastante controvertida de haver ou não
comunicabilidade de bens havidos na constância do matrimônio, por mútuo
esforço dos cônjuges. Em que pese a divergência de entendimentos, tem
prevalecido, conforme Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, o
seguinte: “No regime da separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento”. Desse modo, seria evitado
enriquecimento indevido (Código Civil, arts. 884 e 886).

652- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 192-6.
653- A Lei de Introdução ao Código Civil teve a ementa alterada pela Lei n.
12.376/2010.
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O Superior Tribunal de Justiça já analisou a aplicabilidade da
Súmula 377 do STF após entrar em vigor o Código Civil de 2002 e dos
votos dos Ministros extraímos interessantes ponderações654.
Para garantir o direito à não obrigatoriedade do regime da separação
de bens, seria oportuno os nubentes postularem conversão da união estável
em casamento diretamente ao juiz de direito (de vara de família nas
comarcas onde houver essa divisão de competência jurisdicional),
requerendo, mais, inaplicabilidade do art. 1.641 do CC a eles, com respaldo
nos fundamentos ora analisados655.
No Congresso Nacional, há propostas legislativas tratando do tema,
como o Projeto de Lei n. 3.780, de 2008, do Deputado Federal Fernando
Lopes, que modifica e acrescenta dispositivos da Lei n. 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 reativos à conversão de união estável em casamento e dá
outras providências, a saber:
654- UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. REGIME DA
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 377 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Não há violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal local,
expressamente, em duas oportunidades, no acórdão da apelação e no dos
declaratórios, afirma que o autor não comprovou a existência de bens da mulher a
partilhar.
2. As Turmas que compõem a Seção de Direito Privado desta Corte assentaram que
para os efeitos da Súmula n. 377 do Supremo Tribunal Federal não se exige a prova do
esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância da união. Na
verdade, para a evolução jurisprudencial e legal, já agora com o art. 1.725 do Código
Civil de 2002, o que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a
contribuição financeira, mas, sim, a participação direta e indireta representada pela
solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida, na presença em
todos os momentos da convivência, base da família, fonte do êxito pessoal e
profissional de seus membros.
3. Não sendo comprovada a existência de bens em nome da mulher, examinada no
acórdão, não há como deferir a partilha, coberta a matéria da prova pela Súmula n. 7
da Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(Recurso Especial n. 736.627 - PR (2005/0041830-1). Relator Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito. Terceira Turma. Por maioria. Data do julgamento: 11 de abril de
2006.). In, www.stj.jus.br . Grifos nossos.
655- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens, cit., p. 224, é que sugere essa
solução.
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Art. 1º Modifique-se o Inciso II do Artigo 1.641 da Lei n.º 10.406 de
10 de janeiro de 2002, acrescentando-se inciso IV, ambos conforme
a redação a seguir:
“Art. 1.641 – .........................................................................................
II – da pessoa maior de 60 (sessenta) anos, exceto na situação objeto
do inciso IV.
III - ........................................................................................................
IV – da pessoa maior de 65 (sessenta e cinco) anos no caso de viver
em comprovada união estável com o nubente desde idade anterior à
fixada no inciso II supra ou em que da união tenha resultado filho.”
Art. 2º - Acrescente-se parágrafo único ao artigo 1.726 da Lei n.º
10.406 de 10 de janeiro de 2002, na forma a seguir:
“Art. 1.726 – .........................................................................................
Parágrafo Único - Exceto no caso de o casamento ocorrer no regime
da comunhão absoluta de bens, quando ocorrer conversão de união
estável em casamento deverá ser firmada pelos nubentes naquela
oportunidade, declaração conjunta discriminando os bens que hajam
acordado como sendo de titularidade de cada um deles.”656

656- Da “justificação” apresentada para essa proposta legislativa, verificamos constar
que: JUSTIFICAÇÃO: Como é facilmente observável, a esperança de vida tem
aumentado seguidamente em nosso país. Do mesmo modo, a qualidade de vida da
parcela da população em faixas de idade mais avançadas vem também melhorando, em
grande medida suportada pelos avanços na ciência médica, na pesquisa farmacêutica e
nos mecanismos de prevenção cada vez mais difundidos. Tal fato acarreta que alguns
limites etários fixados pela legislação anterior na conformidade com situações préexistentes venham se tornando crescentemente inadequados. Em função disso é de todo
conveniente que sejam feitos os ajustes necessários resguardando, no entanto, a
preocupação de que tais ajustes ocorram de forma progressiva e cautelosa. Além disso,
por vezes ocorrem situações não estritamente previstas na legislação ou para as quais
há pouca nitidez nos dispositivos legais existentes, dando margem a questionamentos
judiciais que, de outro modo, não seriam necessários ou cabíveis. Tal é o caso de
situações em que pessoas que vivam em união estável desde antes dos 60 anos (diante
da recente Lei n. 12.344, de 09.12.2010, certamente teria que ser considerada a idade de
70 anos) resolvam casar-se após ultrapassada essa idade. Tendo vivido em união
estável anteriormente têm bens a serem compartilhados no caso de dissolução da
mesma. Ao formalizarem o casamento civil no entanto, são obrigados pela legislação
em vigor ao regime de separação absoluta, não como opção mas, sim, como
obrigação. É o caso em que a formalização legal restringe o leque de opções de forma
absolutamente desnecessária. Da mesma forma, no caso de haver filhos comuns, o
casamento civil passa a ser algo possivelmente inadequado nos marcos da legislação
atual. O projeto de lei em tela representa a possibilidade de melhorar o leque de
opções de pessoas que já têm uma vida em comum e, de forma cautelosa e comedida,
aproximar a legislação dos interesses da cidadania. (Destacamos em negrito).

290

Também existe o Projeto de Lei n. 3.065/2008, do Deputado Federal
Cleber Verde, que acrescenta os § § 1º e 2º ao artigo 1.725 do Código
Civil, concernente ao regime de bens adotado na união estável,
estabelecendo que, na hipótese de existirem as causas suspensivas
constantes no artigo 1.523 da mesma lei, o regime de bens adotado será
obrigatoriamente o da “separação total de bens”, nos termos do art. 1.641,
incisos I e II.657
657- Estabelece que:
O artigo 1.725 do Código Civil passará a vigorar acrescentando-se os parágrafos 1º e
2º, nos seguintes termos:
Art. 1º. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
§ 1º. Quando ocorrerem as condições suspensivas constantes do art. 1.523 e seus
incisos, aplicar-se-á o regime da separação obrigatória de bens previsto no art. 1.641,
incisos I e II do código civil.
§ 2º. O regime da Separação Obrigatória de Bens se converterá em Comunhão Parcial
de Bens se supridas as causas suspensivas, comprovando-se oportunamente.
Esse Projeto de Lei n. 3.065/2008 traz a seguinte justificação: A Lei n º 10.406/2002
regulou de uma forma geral as relações jurídicas decorrentes da União Estável nos
artigos 1.723 a 1.727 e nos artigos 1.790 e 1.844 (estes dois últimos se referindo sobre
sucessão hereditária). Antes desta lei, houve o reconhecimento da União Estável no
artigo 226, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88), a regulamentação do direito dos companheiros a alimentos e à sucessão
pela Lei n º 8.971/94 e a regulamentação do art. 226, § 3º, da CRFB/88 pela Lei n º
9.278/96. O regime de bens tem a função de estabelecer as relações econômicas entre
os cônjuges durante o Casamento, ou entre os companheiros, na União Estável,
também refletindo suas conseqüências em terceiros alheios à relação familiar. A
importância do regime de bens, de uma forma geral, se dirige a dois aspectos: 1) à
dissolução de relação matrimonial ou de União Estável em vida (no casamento, por
separação judicial ou divórcio direto, ou por reconhecimento e dissolução de União
Estável); 2) no caso de morte do(a) cônjuge ou do(a) companheiro(a), abrindo-se a
sucessão hereditária. Relativamente à participação dos companheiros de União
Estável na herança do outro, inicialmente cuidaram os artigos 2º e 3º da Lei n º
8.971/94 sobre este aspecto, nada se referindo, naquela oportunidade, sobre a
dissolução em vida, o que foi suprido com a edição da Lei n º 9.278/96. A partir de
então, a dissolução da União Estável em vida dos companheiros passou a ter uma
regulamentação legal, aproximando-se do regime da comunhão parcial de bens do
Casamento, dispondo em seu artigo 5º que: "Art. 5º. Os bens móveis e imóveis
adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a
título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando
a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em
contrato escrito. § 1º. Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição
patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da
união. § 2º. A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos,
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salvo estipulação em contrário em contrato escrito". Com a entrada em vigor da Lei n º
10.406/02 (Código Civil), em seu artigo 1.725, estabeleceu-se que "Na união estável,
salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens". Saliente-se que este regime de
bens é aplicável somente na hipótese de dissolução em vida entre os companheiros,
pois, no caso de dissolução por morte a regulamentação é realizada pelo artigo 1.790.
Ocorre, porém, que o legislador não se refere expressamente ao regime de bens que
deverá ser adotado no caso de União Estável aos casos em que há causas suspensivas,
constantes no Cap. IV do Código Civil (artigo 1.523 e seus incisos), o que poderá ter
conseqüências importantes sob vários aspectos: a) morte de um dos companheiros; b)
confusão patrimonial em relação a ex-cônjuge; c) confusão patrimonial e preservação
de direitos de herdeiros, em caso de óbito de ascendente, dentre outros. Aduz o § 2º do
artigo 1.723 que: “As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização
da união estável.” Assim sendo, se causas suspensivas não descaracterizam a união
estável, e se a tal forma de união se dá o Regime da Comunhão Parcial de Bens,
havendo causa suspensiva, poderá haver lesão a patrimônio alheio e terceiros
prejudicados, ocasionando confusão patrimonial tanto em relação a eventuais
herdeiros, em caso de união estável contraída após viuvez, quanto em relação a excônjuge, em caso de separação/divórcio. Pretendendo, portanto, estabelecer paridade
de tratamento entre casamento e união estável quanto ao regime de bens, uma vez que
ao casamento se aplicam as regras do artigo 1.641, inciso I, tornando obrigatório o
regime da separação total em caso de existirem causas suspensivas, da mesma forma
este deverá ser aplicado em relação à União Estável, evitando assim perecimento de
direitos e confusão patrimonial. O Regime da Separação Total (Absoluta) de bens
consiste na incomunicabilidade dos bens e dívidas anteriores e posteriores ao
Casamento, constituindo o gênero, desmembrando-se em duas espécies: a) Regime da
Separação Absoluta na forma Convencional (art. 1.687 e 1.688, do Código Civil); b)
Regime da Separação Absoluta na forma Obrigatória. O regime da Separação de Bens
Obrigatória é aquele estabelecido no artigo 1.641, do Código Civil, o qual determina:
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: que se casarão
neste regime, sem qualquer comunicação dos bens ou dívidas: Inciso I – das pessoas
que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do
casamento; Inciso II – da pessoa maior de sessenta anos; Inciso III – de pessoas que
dependerem, para casar, de suprimento judicial. O legislador obriga tais pessoas a
contraírem núpcias sob a égide deste regime, o que difere do regime da Separação de
Bens Convencional, na qual os nubentes, isentos de qualquer dos impedimentos
anteriormente mencionados, decidem sobre a incomunicabilidade de seus bens e
dívidas, anteriores e posteriores ao casamento. Este impedimento se manifesta em
razão de interesses sociais e éticos. Busca-se assegurar a proteção patrimonial de
pessoas que tenham acumulado algum patrimônio durante a vida e, diante da
expectativa de vida que possuem, possam ser prejudicadas por interesses de terceiros
ou mesmo salvaguardar interesses de herdeiros ou de ex-cônjuge, quando ainda não
realizada a partilha, por inventário ou por divórcio. Por tal motivo, deverá tal
determinação estender-se à União Estável, suprindo omissão ou julgamentos
equivocados, pois entende-se que há omissão quanto ao regime de bens a ser adotado
em caso de União Estável, nos casos em que há condições suspensivas, e para evitar
perecimento de direitos, é de bom alvitre que se estabeleça que o artigo 1.641 do
Código Civil deverá também ser aplicado aos casos em que se der a União Estável.
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Respeitamos todas as linhas de pensamento, mas seguimos
entendimento de posição intermediária.
Em princípio, para situações de união estável que se estende por mais
de cinco anos, às vezes por décadas, realmente seria inadequada a
obrigatoriedade do regime da separação de bens.
Mas, por outro lado, como não há prazo estabelecido para ser
reconhecida a existência de união estável e todos os fundamentos para
adotar-se a obrigatoriedade do regime da separação de bens objetivam
evitar “golpes”, afastar a aplicação do art. 1.641, inciso II, do Código Civil,
sem maiores cautelas, pode não ser o mais prudente.
Ora, o princípio da isonomia, segundo Celso Antonio Bandeira de
Melo658, reportando-se a Aristóteles, nos orienta a tratar os iguais com
igualdade e os desiguais de modo desigual, na medida das desigualdades.
Destarte,

ao

menos

para

considerar-se

não

aplicável

a

obrigatoriedade do regime da separação de bens, pensamos ser adequado o
legislador estabelecer prazo mínimo da união estável. Para tanto, pode ser
razoável exigir cinco anos de relacionamento ou prole comum, nos moldes
do que foi adotado pela Lei n. 8.971, de 29 de dezembro de 1994.

5.5) Direito internacional privado
5.5.a) Breve perfil jurídico da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro659
Tomaremos por referência os ensinamentos de Maria Helena
Diniz660.

Diante da recente Lei n. 12.344, de 09.12.2010, certamente teria que ser considerada a
idade de 70 anos.
658- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da
igualdade. São Paulo: Malheiros Editores, 3ª edição, 1995, p. 10-1.
659- Por força da Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010, é a atual terminologia da
ementa da “LICC – Lei de Introdução ao Código Civil” (Decreto-lei n. 4.657, de
04.09.1942).
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A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz respeito a
direito internacional privado. É o Estatuto de Direito Internacional Privado
– conjunto de normas especiais ditadas por um ou mais Estados (em razão
de tratado), nos limites de sua competência legislativa, para resolver
conflito de leis (Kollision der gesetze) interespacial, determinando a lei
aplicável à relação jurídica que contiver um ou alguns elementos
estrangeiros.
Escopo primordial do direito internacional privado é obter a
harmonia das legislações alienígenas colidentes, apontando in abstracto a
norma aplicável à relação jurídica vinculada, por alguns de seus elementos,
a duas ou mais ordens jurídicas.
Direito internacional privado diz respeito a norma de direito interno,
mas natureza de direito público, similar ao direito processual, devendo ser
aplicado de ofício. Orienta o magistrado a, usando de prudência objetiva,
decidir um “fato interjurisdicional”, aplicando a norma adequada, sopesar
fatos e valores, para que a solução encontrada venha a atender às
finalidades sociais almejadas e ao bem comum (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, art. 5º). Trata de normas sobre a
aplicabilidade das leis em geral, não apenas ao Código Civil, dando a elas
autonomia em lei destacada. Essa técnica legislativa inspirou-se no modelo
alemão. É uma lex legum, um conjunto de normas sobre normas,
constituindo um direito sobre direito (ein Recht der Rechtsordenung, Recht
ueber Recht Überrecht, surdroit, jus supra jura). Não rege as relações de
vida, mas sim as normas, uma vez que indica como interpretá-las ou aplicálas, determinando-lhes a vigência e eficácia, suas dimensões no espaço e no
tempo, assinalando suas projeções nas situações de conflito dos
ordenamentos

jurídicos

nacionais

e

alienígenas,

660- DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução, cit., p. 03- 39.

evidenciando

os
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respectivos elementos de conexão. É uma norma cogente brasileira, por
determinação legislativa da soberania nacional, aplicável a todas as leis.
A aplicação da norma é tema característico do direito positivo, as
normas positivas existem, fundamentalmente, para ser aplicadas por um
órgão competente, com especial atenção à aplicação feita pelo Poder
Judiciário.
Diz respeito à subsunção, que tem como problema central a
qualificação jurídica dos casos sub judice, apresentando dificuldades
devido a dois fatores: falta de informação sobre os fatos do caso e
indeterminação semântica dos conceitos normativos.
Envolve situações de lacuna normativa.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também é
importante para solucionar conflitos de lei no espaço, originário do
intercâmbio entre nações, que acentua o contato com ordenamentos
jurídicos estrangeiros. Pode surgir um “fato jurídico interespacial” em dado
território que venha a mediar o surgimento e a complementação de
determinado fato, que estabelece pontos de contato com diversos
ordenamentos jurídicos.
A respeito da aplicação das leis sobre “estatuto pessoal”, preocupouse Teixeira de Freiras, no “Esboço”661.

661- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço. Brasília: Ministério da Justiça
(Departamento de Imprensa Nacional) e Universidade de Brasília, edição
comemorativa, vol. 1, 1983, p. 19-20. Trata-se de comentários ao art. 26: A capacidade
ou incapacidade (art. 25), quanto a pessoas domiciliadas em qualquer seção do
território do Brasil, ou sejam nacionais ou estrangeiros, serão julgadas pelas leis deste
Código, ainda que se trate de atos praticados em país estrangeiro, ou de bens existentes
em país estrangeiro.
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5.5.b) Considerações sobre o art. 7º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro
O art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro662
trata de direito de família, em especial de casamento.
Amílcar de Castro663, sobre o casamento, adverte sobre a importância
de distinguir-se entre a hipótese de o casamento ser realizado no Brasil
valer aqui mesmo e possivelmente em outros países, e a hipótese de ele ser
celebrado no estrangeiro e ser tido, ou não, como válido no Brasil. “A
primeira hipótese entra no domínio do direito internacional privado quando
o ato, por quaisquer de seus elementos, estiver em referência com
662- Art. 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o
começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.
§ 1º Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
§ 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades
diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. (Redação dada pela Lei n.
3.238, de 1957).
§ 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do
matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal.
§ 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem
os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal.
§ 5º O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa
anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização,
se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os
direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. (Redação dada pela Lei
nº 6.515, de 1977).
§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem
brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 (um) ano da data da sentença,
salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a
homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a
eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de
seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já
proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de
brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. (Redação dada pela
Lei nº 12.036, de 2009).
§ 7º Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro
cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua
guarda.
§ 8º Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de
sua residência ou naquele em que se encontre.
Destacamos em negrito.
663- CASTRO, Amílcar de. Direito, cit., p. 300-17.
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jurisdição estrangeira; a segunda, ainda nesse domínio, diz respeito apenas
à atribuição de efeitos a fato ocorrido, ou a ato realizado, no estrangeiro,
efeitos esses circunscritos à jurisdição brasileira”.
Serpa Lopes664 assim observa: “força é reconhecer que o casamento é
o ato jurídico que mais oferece campo às discussões em torno aos conflitos
interespaciais que freqüentemente gera, dada a minuciosidade com que é
regulado pelas leis internas e a maneira diversa pela qual as questões são
encaradas e resolvidas”.
Maria Helena Diniz nos ensina a respeito665 e, quanto ao objeto de
nosso

estudo,

observamos

especialmente

os

temas:

doutrina da

extraterritorialidade e estatuto pessoa; estado civil e lei domiciliar; lex loci
celebrationis e casamento; invalidade de casamento de pessoas com
domicílio comum ou com domicílios diferentes; lei disciplinadora das
relações patrimoniais entre cônjuges.
Nossa preocupação, nestes tempos de globalização, se volta pessoa
brasileira que, mantendo entidade familiar no estrangeiro, almeje as
proteções de normas do Brasil, bem como tem importância para casais que
obtiveram direitos concernentes à entidade familiar constituída em
determinado Estado, onde residiam, mas, posteriormente, vieram continuar
a vida em comum aqui no Brasil.
O português Geraldo da Cruz Almeida666 leciona a respeito: a
“diversidade de tratamento jurídico da união de facto pelos diferentes
ordenamentos é susceptível de gerar, e tem gerado, problemas relevantes
no plano do direito de conflitos, quando tais relações se revelam imbuídas
de elementos de estraneidade”. Ademais, diz esse jurista lusitano: as
664- SERPA LOPES, Miguel Maria de. Comentários à Lei de Introdução, cit., p. 79136.
665- DINIZ, Maria Helena, Lei de Introdução, cit., p. 210-89.
666- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 34-7. Esse autor, de p. 261-348,
dedica-se especificamente ao tema “convivência more uxorio em direito internacional
privado”.
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situações em análise se ligam à “circunstância de não existir consenso na
doutrina quanto à natureza de tais uniões”.
Sob a égide da doutrina de Maria Helena Diniz667, pensamos na
doutrina da extraterritorialidade e estatuto pessoal. A lei extraterritorial
teria duas funções: a) proteger a pessoa em território estrangeiro; e b)
regular os efeitos de atos estrangeiros que venham a se cumprir, no todo ou
em parte, no país. Estatuto pessoal classicamente diz respeito à situação
jurídica que rege o estrangeiro pela lei de seu país de origem – hipótese em
que a norma de um Estado acompanha o cidadão para regular seus direitos
em outro país. Esse estatuto pessoal baseia-se na lei da nacionalidade
(critério político) ou na lex domicilii (critério político-geográfico).
A capacidade matrimonial é regida pela lei domiciliar dos nubentes
(Código Bustamante, art. 36, 1ª parte) e as relações pessoais dos cônjuges,
direitos e deveres oriundos do matrimônio, regular-se-ão pela lex domicilii.
Ocorre que o disposto no art. 7º da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, a rigor, apenas se aplica a casamento. Como já
ressaltamos, acerca de direito das sucessões668, com todo respeito aos
critérios de hermenêutica adotado por muitos estudiosos, data venia, é a
vedação de interpretação extensiva, bem como de analogia, a respeito
dessas normas de ordem pública. Talvez seja mais prudente a edição de lei
tratando especificamente da questão. A situação atual no mínimo gera
insegurança jurídica.
O tema é tratado pelo lusitano Geraldo da Cruz Almeida669,
considerando o pioneiro sistema da ex-Iugoslávia e o de Cabo Verde,
quanto às normas de direito internacional privado sobre “uniões de facto”.
Observou estudos específicos de Peter Striewe, na Alemanha, e de Pierre

667- DINIZ, Maria Helena, Lei de Introdução, cit., p. 210-89.
668- Ao final do item 2.2.a – variação da ordem de vocação hereditária.
669- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 309.

298

Yves-Gautier, na França, além de autores considerados precursores, como
Loussouarn e Bourel.
Ana Quiñones Escámez670 preocupou-se com a eficácia internacional
das “uniones conyugales o de pareja”, com realce para os “actos públicos y
hechos (o actos jurídicos) en el derecho internacional privado”. Leciona
sobre “reconocimiento jurídico internacional de la pareja (normas de
derecho internacional privado)”, em especial sobre “reconocimiento de
uma unión inscrita en el extranjero”.
Quanto ao Senegal, há estudos de Abd’El-Kader Boye671.

670- ESCÁMEZ, Ana Quiñones. Uniones conyugales o de pareja: formación,
reconocimiento y eficácia internacional. Barcelona: Atelier, 2007, p. 123-284.
671- BOYE, Abd’El-Kader. Les mariages mixtes en droit international prive senegales
(Os casamentos mistos do direito internacional privado senegalês). Tese de doutorado
na Universite de Droit D’Econonie et de Sciences Sociales de Paris, 1979, p. 97-120.
Site: http://greenstone.lecames.org/collect/thefe/index/assoc/HASH01f7/b7849982.dir/CS_00286.pdf.
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VI) Procedimento da conversão
Semy Glanz lembra que a matéria já foi objeto de “tentativa
legislativa” em nosso país, reportando-se a um Projeto de Lei dos idos de
1966, de autoria do Senador Nelson Carneiro672.
Imperioso observar-se o procedimento específico para que a
conversão de união estável em casamento surta efeitos, não bastando
simples reconhecimento de união estável no bojo de processo destinado a
outras finalidades673.
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi674, em 1995, observou
que a Constituição Federal não especificava o procedimento da conversão
da união estável em casamento de modo que se espera pela regulamentação
a respeito.
672- GLANZ, Semy. União estável, cit., p. 17-8 - texto desse Projeto de Lei n. 3.845, de
04.08.1966:
Art. 1º. A mulher solteira ou viúva que viva há mais de cinco anos, como casada,
com homem solteiro ou viúvo, poderá requerer ao juiz competente que registre dita
união, como casamento, para todos os efeitos legais, inclusive a legitimação dos filhos
comuns.
Parágrafo único. Idêntico pedido poderá ser feito pelo filho maior ou pelo
Ministério Público, representando o menor ou o interdito.
Art. 2º. Recebendo a petição, o juiz mandará ouvir, em quarenta e oito horas, a
outra parte, importando o silêncio em assentimento.
§ 1º. Havendo impugnação, observar-se-á o disposto no art. 685 do Código de
Processo Civil, funcionando o Ministério Público.
§ 2º. Quando o registro for pedido pelo filho maior ou pelo Ministério Público,
serão citados os pais ou seus representantes legais.
§ 3 º. A certidão do casamento religioso é prova hábil do início do prazo de cinco
anos, previsto no artigo anterior.
Art. 3º. Ao deferir o registro, o juiz determinará que dele constem a declaração de
que o regime de bens é o da comunhão dos adquiridos na constância da união e a
legitimação dos filhos comuns.
673- Agravo de Instrumento. Ação de reconhecimento de união estável. Pedido de
averbação do registro civil para que conste o estado de viúva, em razão do
reconhecimento da união estável. Impossibilidade. Artigo 226, § 3º, Constituição
Federal. Equiparação da união estável ao casamento. Institutos diversos. O
reconhecimento da união estável não a transforma em casamento na forma da lei.
Estado civil de companheira. Possibilidade. Negado provimento ao recurso. (Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento n. 70037855061,
Relator Desembargador Alzir Felippe Schmitz, 8ª Câm. Cível, julg. dia 28 de julho de
2010. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011).
674- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável, cit., p. 83-4.
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Maria Helena Diniz675, ao lecionar sobre o Código Civil de 2002, art.
1.726, pondera que esse dispositivo legal estabelece a necessidade de
requerimento ao juiz, sem sequer esclarecer quem é o juiz competente para
tanto – o juiz de família, o juiz de casamento ou o juiz de direito corregedor
do cartório. Ademais, não é especificado o procedimento ágil e os
requisitos para que se dê aquela conversão, sendo “necessária a edição de
uma lei especial que estabelecesse o modus faciendi dessa conversão”.
Gustavo Tepedino segue esse entendimento676.
Renato Avelino de Oliveira Neto677, ao desenvolver confronto entre
o direito brasileiro e o português, discorre sobre “conversão da união de
fato em casamento”, ressaltando que no direito português não é prevista,
mas, no Brasil, cumprindo o disposto na Constituição Federal, art. 226, §
3º, veio o Código Civil, art. 1.726. Esse autor considera haver muitas
dúvidas sobre qual procedimento adotar, inclusive em sede doutrinária.
Aliás, “dúvidas essas, que ainda não foram respondidas de forma
675- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 426.
676- TEPEDINO, Gustavo. Temas, cit., p. 441. No dizer desse jurista: “Vale enfocar,
ainda, o art. 8º da Lei n. 9.278/96, o qual previa a conversão da união estável em
casamento, causando generalizada perplexidade, principalmente por não regular o
procedimento de conversão, tendo assim permanecido o CC2002, cujo art. 1.726,
limitou-se a exigir o “pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”.
Não obstante a pertinência das críticas, parecia cristalino, no regime anterior, ser
pressuposto para a conversão em casamento, nos termos da lei especial, a configuração
da união estável estabelecida entre pessoas desimpedidas. Assim sendo, poder-se-ia ler
aquele dispositivo conjugado com uma espécie de cláusula implícita, pela qual a
conversão era admitida ‘desde que não houvesse impedimento e estando habilitados os
conviventes’. Com efeito, não parecia possível a dispensa do processo de habilitação,
previsto no art. 67 da Lei n. 6.015/73 e que integrava, por razões de ordem pública, o
sistema legal, do mesmo modo como parecia inafastável a interveniência do Ministério
Público. O casamento, de toda sorte, era facilitado, como queria o texto constitucional,
pela dispensa da celebração, sendo a conversão um procedimento substantivo ao ato
solene, que se procedia mediante o requerimento encaminhado ao oficial do Registro
Civil da circunscrição do domicílio do casal. A convivência duradoura oferecia, no
entender do legislador, a segurança necessária para que, cumprindo o ditado
constitucional, pudesse ser suprimida a solenidade e assim facilitada a conversão”.
Itálicos nossos.
677- OLIVEIRA NETO, Renato Avelino de. Contrato de coabitação, cit., p. 54 – ao
tratar do tema reporta-se a doutrinadores brasileiros, dentre os quais, Maria Helena
Diniz.
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satisfatória nem pela doutrina, nem mesmo pela jurisprudência, quais
sejam: como converter a união em casamento do separado de fato ou do
separado judicialmente aplicando somente o artigo em exame, levando-se
em conta o fato de o vínculo do casamento ainda não ter desaparecido?”
Com relação à competência jurisdicional, a demonstrar verdadeira
lacuna normativa, foram editadas súmulas por Tribunais de Justiça678.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery679, embora
tratando de união estável em geral, dizem ter a Lei n. 9.278, de 10.5.1996,
art. 9º, feito superar qualquer divergência jurisprudencial ao estabelecer
competência para as varas de família.
Encontramos registros pretorianos diversos, que demonstram essa
indefinição de competência jurisdicional: no Rio Grande do Sul decidiu-se
pela competência da Vara de Registros Públicos680, enquanto que no

678- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Súmula 14: É da Vara de
Família, onde houver, a competência para as ações oriundas de união estável (CF, art.
226, § 3º). Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – Súmula 12: A competência
para o julgamento das ações decorrentes da União estável entre o homem e a mulher é
da vara da família, órfãos e sucessões, onde houver.
679- NERY JÚNIOR, Nelson, & ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Constituição
Federal comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 380.
680- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA
E JUÍZO DA VARA DA DIREÇÃO DO FORO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL EM CASAMENTO. A Vara da Direção do Foro é competente para julgar a
ação de conversão de união estável em casamento, pois essa conversão visa a
habilitação e o assento do casamento no Registro Civil, tratando-se, portanto, de
matéria relativa a registro público, cuja competência para processar e julgar é da Vara
da Direção do Foro, ressalvada a Comarca da Capital, cuja competência é do Juízo da
Vara dos Registros Públicos, conforme orientação da Corregedoria-Geral da Justiça.
Conflito desacolhido. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Conflito de
Competência n. 70.033.515.602, Relator Desembargador Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, à unanimidade, julgamento dia 10 de março de
2010 – in, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011). (Destacamos em negrito).
O FORO DA RESIDÊNCIA DA MULHER É O QUE FIXA A COMPETÊNCIA PARA
AS ACOES DE SEPARACAO E DE ALIMENTOS. CPC-100 INC-I E INC-II. A
CONVERSAO DA UNIAO ESTÁVEL EM CASAMENTO, OBJETO DA CF-88
ART-226 PAR-3, NÃO É DE SER OBSTACULIZADA, MAS SIM FACILITADA.
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Proc. n. 595147026, Relator
Desembargador Antônio Carlos Stangler Pereira, 8ª Câm. Cível, julg. dia 26.10.1995.
In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011). (Destacamos em negrito).

302

Distrito Federal o julgamento foi pela Vara de Família681. Isso demonstra
que a deficiência legislativa está causando incidentes processuais que,
embora relevantes, não deixam de retardar a prestação da tutela
jurisdicional.
Vale observar que a Lei n. 11.697, de 13.06.2008682, estabelece
competência para a Vara de Família, mas se limita ao Distrito Federal e aos
Territórios, embora editada em sede federal, por força da Constituição
Federal, art. 22, inciso XVII.
Flávio Augusto Monteiro de Barros683 também observa que o Código
Civil de 2002 passou a exigir que “o pedido seja formulado perante o juiz,
e não mais perante o oficial do registro civil”, como previa a Lei n.
9.278/96, sendo certo que “à legislação estadual competirá designar a
autoridade judiciária competente (art. 125 da Constituição da República)”.

681- CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA E DE REGISTROS
PÚBLICOS. AÇÃO PARA A CONVERSÃO, EM CASAMENTO, DE UNIÃO
ESTÁVEL DECLARADA, PELOS CONVIVENTES, POR ESCRITURA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO
AO ASSENTO NO REGISTRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE
FAMÍLIA. 1. Em que pese, para o fim de conversão da união estável em casamento, o
art. 8º da Lei 9.278/96 se reporte, tão-somente, à formulação do respectivo
requerimento ao Oficial do Registro Civil, o Código Civil, posterior àquela,
acrescentou exigência, consistente no prévio reconhecimento da união estável pelo juiz,
como condição à citada conversão e ao correspondente assento no Registro Civil. 2.
Nessas circunstâncias, ainda que os conviventes já tenham estabelecido, em sede de
escritura pública, a existência da união estável, não se prescinde do seu
reconhecimento judicial, sendo competente, em razão da matéria, para processar e
julgar o feito em que se postula a conversão, para o posterior registro, o juízo da Vara
de Família, a teor do disposto no art. 9º da Lei 9.278/96 e no art. 27 da Lei 11.697 de
13 de junho de 2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e
Territórios. 3. Conflito procedente. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, Conflito de Competência 20090020000276CCP, Relatora Desembargadora
Lucimeire Maria da Silva, 1ª Câmara Cível, à unanimidade, julgamento dia 26 de
outubro de 2009. In, www.tjdf.jus.br – acesso dia 29.01.2011). (Negritos nossos).
682- Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008. Seção IX - Da Vara de Família. Art. 27.
Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: (...) e) as ações decorrentes
do art. 226 da Constituição Federal.
683- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito, cit., p. 94.
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Wagner Bertolini684 também analisou toda a deficiência de
regulamentação do comando estabelecido pela Constituição Federal de
1988, art. 226, § 3º, segunda parte.
Enfim, o legislador não está cumprindo o mandamento constitucional
de facilitar a conversão da união estável em casamento.
Todavia, a criatividade de integrantes do Poder Judiciário contribui
para a efetividade do preceito constitucional. Assim é que, conforme
noticiado, os Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso do Sul685 e

684- BERTOLINI, Wagner. A união, cit., p. 49-54.
685- Site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Reportagem
publicada dia 14.09.2006. http://www.tjms.jus.br/noticias/materia.php?cod=9981.
Corrida para conversão de união estável em casamento pode ser considerado
um fenômeno.
Alguns dispositivos jurídicos causam fenômenos sociais no mínimo curiosos. A
última atualização do Código Civil, em 2002, é um exemplo disso, principalmente no
que diz respeito ao matrimônio. Antes da vigência do novo Código, o objetivo do
casamento era constituir família, agora é o estabelecimento de uma união plena de vida
com base na igualdade de direitos e deveres. Fato que vem ao encontro de um novo
conceito de família vivido atualmente. "Não existe mais a família nuclear. Hoje
casamentos se dissolvem com facilidade e novas relações são construídas
imediatamente sem formalidades oficiais", comenta Carmem Cimira Garcia Canassa,
Assistente Social do Poder Judiciário de Campo Grande e Especialista em Terapia de
Família.
Para aproximar da população os benefícios concedidos pelo Código Civil de 2002,
no que diz respeito aos casamentos, no dia 7 de novembro de 2003, a CorregedoriaGeral de Justiça de Mato Grosso do Sul publicou o Provimento n. 07/03,
regulamentando procedimentos da conversão da união estável em casamento, desde
que os interessados sejam pessoas separadas de fato ou separadas judicialmente. Com
este dispositivo jurídico, que especifica os procedimentos a serem tomados pelos juízes,
as varas de família passaram a converter união estável em casamento.
A "avalanche" de solicitações, porém recaiu sobre a Justiça Itinerante. Na visão do
Juiz Titular da 8ª Vara do Juizado Itinerante, Cézar Luiz Miozzo, isso ocorreu
principalmente pelas facilidades oferecidas pelas unidades móveis e a proximidade com
a população. O relatório de agosto de 2006, deixa o fato bem evidente: 30% das ações
iniciadas nos ônibus são dessa natureza.
Quanto à regulamentação Dr. Miozzo acrescenta que na Constituição Federal de
1988 já havia um artigo que sugeria esse reconhecimento, mas o processo foi
efetivamente contemplado com o novo texto e com a regulamentação dos procedimentos
publicada no Mato Grosso do Sul pelo Tribunal de Justiça.
Quanto ao fato das pessoas regularizarem o matrimônio, Dr. Miozzo se diz satisfeito
em poder estar à frente da vara que dá essa oportunidade à população. "O Estado tem
a obrigação de propiciar meios para que os cidadãos busquem a legalização e é muito
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gratificante ver isso acontecendo, ver a alegria das pessoas por terem esse documento
nas mãos", comenta o juiz.
Na explicação da especialista em Terapia de Família, Carmem Canassa, esse fato (o
casamento) realmente está ligado à busca pela felicidade. Oficializar uma união é
sinônimo de segurança, tanto para os pares como para os filhos e é uma resposta para
o meio social em que se vivem. Para Carmem, a maioria das pessoas desconhece as
formas gratuitas de oficializar as relações, ou, em alguns casos, não se enquadram no
perfil dos isentos para casar, sendo assim, vão vivendo juntos e quando descobrem a
possibilidade da oficialização, como esta oferecida pela Justiça Itinerante, correm para
a formalização. "Outra questão é o fato de observarmos que muitas pessoas, depois de
uma primeira relação matrimonial, preferem viver juntas algum tempo ‘para ter
certeza’ da boa convivência", explica a especialista. Porém, a necessidade da
formalização sempre está presente.
Para Miozzo, definir uma união não reconhecida legalmente é como trabalhar sem
registro em carteira. "O direito existe, mas é preciso comprovar legalmente, por vias
judiciais para obter o reconhecimento e isso acontece geralmente quando são
invocados direitos depois da morte de um dos pares ou eventuais problemas que
dissolvam a união", acrescenta Miozzo.
Analisando essas novas formas legais e a corrida do cidadão para promovem o
reconhecimento da união, para o professor de Sociologia da Uniderp, Arnaldo
Rodrigues Menecozi, é definido como um fato social, uma acomodação ou adaptação
ao novo meio. "Há um afluxo (corrida para) social em busca da nova demanda",
comenta Arnaldo. Seria como se fosse uma nova brecha na qual verte todo o fluxo até
quando a demanda voltar a se estabilizar. O modelo do casamento com 100% de
tolerância deu espaço a "tolerância zero". "Os casais não suportam mais a traição, a
mentira e vão mudando de relacionamento em busca da felicidade", explica Carmem.
Arnaldo lembra de outras situações em que o casamento sofreu impactos sociais
interessantes. "Há alguns anos o governo liberou o PIS para casados, muita gente
correu e casou para pegar o dinheiro. Outro fenômeno foi a esperança de enriquecer
trabalhando no Japão, muitas pessoas se casaram para poder embarcar para lá.
Agora, o alto custo inviabiliza o sonho de muita gente que quer casar, e fatores como a
conversão da união estável em casamento, vem atender essa demanda que se
populariza cada dia mais", comenta Arnaldo.
Carmem observa ainda, que tanto a união, como a dissolução de um casamento
ocorre com mais freqüência entre as classes mais pobres. "Em 20 anos trabalhando
com processos de família no Fórum posso arriscar dizer que as pessoas das classes
mais carentes, passam em média por três uniões durante a vida", diz Carmem,
acrescentando que essas relações formam o novo modelo social em que vivemos, com
filhos agregados de ambos os lados, vivendo sob o mesmo teto. Porém, o que ela
acredita ser o mais importante é que a formalização das novas uniões é sempre o
coroamento e o reconhecimento da felicidade das novas uniões.
Arnaldo acredita que a evolução desse fenômeno ocorrerá até encontrar a
estabilidade do volume a que o dispositivo veio atender, "depois tudo volta ao normal e,
possivelmente, novos fenômenos irão ocorrer", conclui. Grifos nossos.
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do Pará686 adotaram práticas que vieram a facilitar e estimular conversão da
união estável em casamento. Aliás, Edgard de Moura Bittencourt na década
de 1960 já pugnava por “campanha de legalização das uniões ilegítimas”687.
Feitas essas observações iniciais, prossigamos com análise específica
de cada uma das vias procedimentais estudadas – via judicial ou
extrajudicial (administrativa).

686- http://www.tjpa.jus.br/noticias/verNoticia.do?id=2161 – acesso dia 13.07.2010.
Texto de Glória Lima.
Mais de cinqüenta casais vão legalizar a união a custo zero no Fórum Cível de
Belém, dia 11 de junho.
Este é segundo casamento comunitário promovido pela diretora do Fórum Cível
para legalizar a união de casais carentes.
Mais de cem pessoas participarão da cerimônia comunitária para oficializar as
uniões civis estáveis, no próximo dia 11 de junho, no Fórum Cível de Belém. São exatos
63 casais que se inscreveram para participar da segunda edição de casamento
comunitário, idealizado pela juíza Margui Bittencourt, à frente da direção do Fórum da
Capital. O primeiro foi realizado ano passado, dia 15 de junho, quando cinqüenta
casais puderam oficializar as uniões sem pagar nenhuma taxa.
A celebração conta com a parceria da titular do cartório de casamentos do 1º.
Distrito, Área Tavares. Para oficializar as uniões a juíza Margui Bittencourt vai
convidar a colega, juíza Laudelina Rocha Oliveira, titular da 3ª. Vara de Família. Os
funcionários Luiz Godinho e Rosana Jessé inscreveram os casais, no período de 15 de
abril a 15 de maio.
O evento está previsto para iniciar às 09h30 no auditório, desembargador Agnano
Monteiro Lopes, 3º andar do Fórum Cível. Os casais estão sendo orientados a
comparecerem às 09h. Eles serão recepcionados com um banner, enfatizando a
importância da união e da família para a vida em sociedade, confeccionado
especialmente para a ocasião, pela juíza Margui Bittencourt.
687- BITTENCOURT, Edgard de Moura. O concubinato, cit., p. 272-3: “A campanha
de legalização das uniões ilegítimas não é matéria impossível no plano de uma boa
política social.” A tal propósito, recorda-se da época que exerceu a judicatura na
Comarca de Taubaté, onde tomou parte em movimento de incentivo civil, sendo que, “o
objetivo primordial, em determinada fase, era persuadir, pela educação e pelo amparo
econômico, os casais ilegítimos, a formarem uma vontade consciente e espontânea de se
unirem também pelo matrimônio civil”. Dessa campanha, narra, resultaram os frutos
melhores possíveis, não só com a “celebração de inúmeros casamentos de jovens e
velhos concubinos, como na elevação do índice posterior de núpcias legais.”
Argumenta, por fim que, “constante e disciplinada obra dessa natureza teria elevado
alcance social e moral, sem embargo da observação irônica que, alguma vez, brota na
literatura, com base na ficção ou talvez em raríssima realidade, de que a vida feliz e
mansa dos concubinos pode transmudar-se em inferno com o casamento... Concordo,
porque admito tudo na fertilidade humana. Mas serão acontecimentos teratológicos, e o
direito e a sociologia não se preocupam com casos excepcionalíssimos, de mera feição
psicológica.”
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6.1) Via judicial
Miguel Reale688, ao lecionar sobre o art. 1.726 do Código Civil de
2002, elucida: “essa conversão poderá ser realizada mediante simples
pedido feito ao juiz pelos companheiros, com posterior assento no Registro
Civil”.
Colacionamos aresto nesse sentido689.
À via judicial, adotada pelo art. 1.726 do Código Civil, não houve
maiores críticas de Carlos Alberto Menezes Direito. 690
Caio Mário da Silva Pereira diz que o art. 1.726 do CC pouco inovou
em relação à Lei n. 9.278/96, ao manter a exigência de pedido conjunto
pelos companheiros, mas incluiu a “obrigatoriedade de pedido judicial de

688- REALE, Miguel. As entidades familiares, cit., p. 72.
689- DIREITO DE FAMÍLIA - CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
- POSSIBILIDADE - ART. 226, § 3º CF/88 E ART. 1.726 CCB/2002 - RECURSO
DESPROVIDO. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido de conversão de
união estável em casamento, porquanto tal pleito encontra fundamento nos artigos 226,
§ 3º da CF/88 e art. 1.726 do Código Civil de 2002. Recurso ao qual se nega
provimento. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Agravo n.
1.0024.06.271693-1/001, Relator Desembargador Dídimo Inocêncio de Paula,
julgamento dia 12.06.2008. In: www.tjmg.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Observamos
do inteiro teor desse acórdão que: trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público,
em relação à Sentença que julgou procedente ação de reconhecimento de união estável e
“conversão da união estável em casamento”. A Promotora de Justiça subscritora da
apelação alega que seria “pedido juridicamente impossível, uma vez que não existe
procedimento judicial específico para seu processamento”. A Procuradoria de Justiça
opinou pela rejeição do apelo. O Tribunal ad quem fundamentou que: “o pedido de
conversão de união estável em casamento não se mostra impossível frente ao
ordenamento jurídico, mas, ao contrário, fundamenta-se no art. 1.726 do Código Civil
de 2002 que assim dispõe: ‘A união estável poderá converter-se em casamento,
mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil’. Vale registrar
que o fato de não estar previsto um procedimento específico na legislação processual
para efetivação da conversão não inviabiliza que ela se processe em juízo”. Também
considerou que a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais editara
Provimento a respeito desde 2005, que “regulamentou a conversão da união estável em
casamento, como forma até mesmo de fazer valer a norma maior que também é no
sentido de que a conversão se dê de forma o mais simplificada possível”. Grifo nosso.
690- MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Da união estável no novo Código Civil. In,
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/2541/Da_Uni%c3%a3o_Est%c3%a1vel_no_Novo.pd
f?sequence=1, Brasília: Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça –

BDJur, 2006. Acesso à internet dia 29.01.2011.
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conversão, o qual a nosso ver será provimento de jurisdição voluntária,
cabendo à organização judiciária do Estado indicar o Juízo competente” 691.
Para Álvaro Villaça Azevedo692, em relação ao art. 8º da Lei n.
9.278/96, o art. 1.726 do Código Civil reduziu a facilidade da conversão,
pois determina que as partes devem “requerê-la ao juiz de direito”, mesmo
porque é impossível adaptar o fato da união ao registro direto. Pondera que,
pelo sistema anterior (da Lei n. 9.278/96, art. 8º), o requerimento
encaminhado ao Oficial do Registro Civil tinha que submeter-se ao
procedimento de habilitação para o casamento, com o cumprimento de
todas as formalidades concernentes ao casamento civil, porque a união
estável não possui regras procedimentais para sua constituição.
Paulo Lôbo assim pondera: “justifica-se o pedido ao juiz, pois a
união estável não se prova documentalmente”. Considera mais que as
provas podem ter sido produzidas em ação declaratória anterior, para o que
será juntada a sentença judicial. Neste caso, o juiz determinará o registro do
casamento. Se a união estável não tiver sido judicialmente provada, os
companheiros requererão seja declarada incidentalmente, com as provas
que indicarão693.

6.2) Via administrativa
Helder Martinez Dal Col, ao estabelecer um paralelo entre a Lei n.
9.278/96, art. 8º, e o Código Civil de 2002, art. 1.726, observa que
“inicialmente previsto para operar-se na via administrativa, por simples
requerimento dos companheiros ao oficial do Registro Civil”, o
procedimento da conversão vem sendo condicionado a requerimento

691- PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições, cit., vol. V, p. 547.
692- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 454-6.
693- LÔBO, Paulo, Direito, cit., p. 180. Acerca da possibilidade ou não de ação
declaratória enquanto perdura a união estável, Maria Helena Diniz tem entendimento
contrário.
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judicial, o que é objeto de críticas, em face da previsão constitucional
determinante de que a lei deveria favorecer dita conversão em
matrimônio.694
Críticas à adoção do procedimento judicial pelo art. 1.726 do Código
Civil de 2002 também são feitas por Milton Paulo de Carvalho Filho, na
obra coordenada pelo Ministro Cezar Peluso695. No entender daquele autor,
embora se trate de norma que procurou regulamentar a Constituição da
República, “não facilita a conversão, porque, além de não estabelecer os
requisitos necessários para ela, determina a instauração de procedimento
judicial, que evidentemente dificulta”. De outra parte, “os trâmites normais
do processo de habilitação para casamento são mais simples e céleres”.
Mais apropriado seria a norma prever requerimento de ambos os
companheiros diretamente ao Oficial do Registro Civil, a partir do que se
iniciaria procedimento de habilitação para o casamento e, após decorrido o
prazo legal do edital, fosse lavrado o assento, independentemente de
qualquer solenidade ou de celebração, nos moldes do que estabelece a
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, “que já obteve
sucesso na prática”.
Semy Glanz696 entende possível a via extrajudicial ou administrativa
e inclusive a defende, ponderando ser bem mais fácil dirigir-se a um oficial
de registro civil em vez da exigência de um processo judicial, que exige
representação por advogado, concluindo: “a Constituição manda facilitar, a
lógica manda afastar a conversão judicial”.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama697 também defende o
procedimento

administrativo,

para

ser

cumprido

o

mandamento

694- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens, cit., p. 196.
695- CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Código Civil comentado. Coordenador:
Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2ª edição, referente art. 1.726, p. 1.874-5.
696- GLANZ, Semy, União estável, cit., p. 14-27.
697- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, cit., p. 503-11.
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constitucional de facilitar (simplificar) a conversão do “companheirismo”
em casamento, posto que o procedimento judicial incorreria na
inconstitucionalidade de dificultar – traria mais dificuldades para a
conversão em comparação às existentes para o casamento comum.
Regina Beatriz Tavares da Silva698 segue essa linha de pensamento e,
ao comentar especificamente o art. 1.726 do Código Civil de 2002, que
seria repetição do art. 8º da Lei n. 9.278/1996, acrescentando a necessidade
de pedido dos companheiros ao juiz, pondera: “o procedimento judicial é
dispensável”.
Existe precedente jurisprudencial nesse sentido699.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, acerca do art.
1.726 do Código Civil, lecionam haver proposta de alteração legislativa,
oriunda de Jornada I STJ700 n. 135: “a união estável poderá converter-se

698- TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Novo Código, cit., p. 1.540.
699- CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA E DE REGISTROS
PÚBLICOS. AÇÃO PARA A CONVERSÃO, EM CASAMENTO, DE UNIÃO ESTÁVEL
DECLARADA,
PELOS
CONVIVENTES,
POR
ESCRITURA
PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL COMO
CONDIÇÃO AO ASSENTO NO REGISTRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA
DE FAMÍLIA. 1. Em que pese, para o fim de conversão da união estável em casamento,
o art. 8º da Lei 9.278/96 se reporte, tão-somente, à formulação do respectivo
requerimento ao Oficial do Registro Civil, o Código Civil, posterior àquela,
acrescentou exigência, consistente no prévio reconhecimento da união estável pelo
juiz, como condição à citada conversão e ao correspondente assento no Registro Civil.
2. Nessas circunstâncias, ainda que os conviventes já tenham estabelecido, em sede de
escritura pública, a existência da união estável, não se prescinde do seu
reconhecimento judicial, sendo competente, em razão da matéria, para processar e
julgar o feito em que se postula a conversão, para o posterior registro, o juízo da Vara
de Família, a teor do disposto no art. 9º da Lei 9.278/96 e no art. 27 da Lei 11.697 de
13 de junho de 2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios.
3. Conflito procedente. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
Conflito de Competência 20090020000276CCP, Relatora Desembargadora Lucimeire
Maria da Silva, 1ª Câmara Cível, à unanimidade, julgamento dia 26 de outubro de 2009.
In, www.tjdf.jus.br – acesso dia 29.01.2011). Negrito nosso. Aresto já mencionado no
item dedicado à competência jurisdicional.
700- Enunciado aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob os auspícios do Superior
Tribunal de Justiça, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação
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em casamento mediante pedido dos companheiros perante o Oficial do
Registro Civil, ouvido o Ministério Público”.
O procedimento para outorga de efeitos civis ao casamento
religioso701, inclusive quando não observado o prazo previsto pelos arts.
1.515 e 1.516 do Código Civil, observa o procedimento administrativo.
No Congresso Nacional, adotando a via administrativa, tramita o
Projeto de Lei n. 3.005, de 2004, objetivando alterar o art. 1.726 do Código
Civil para dispor sobre a conversão da união estável em casamento. Assim
prevê:
Art. 1º O artigo 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – Código
Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.726. A união estável poderá, a qualquer tempo, converter-se em
casamento, mediante requerimento conjunto dos companheiros ao
Oficial do Registro Civil da circunscrição do seu domicílio.
§ 1º- Ao processo administrativo de conversão de que trata o caput deste
artigo aplica-se, no que couber, o procedimento relativo ao registro de
casamento religioso realizado sem prévia habilitação.
§ 2º- À conversão em casamento das uniões estáveis de pessoas pobres
aplica-se a gratuidade de que trata o parágrafo único do artigo 1.512
deste Código.” (Negritos nossos).

Vale observar a justificação apresentada para essa proposição
legislativa.702
científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. NERY JÚNIOR, Nelson, &
ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código Civil, cit., p. 1.217.
701- Esta observação se justifica por ser amplamente aceito que o casamento religioso
não inscrito no Registro Civil, para fins civis, equivale a união estável.
702- JUSTIFICAÇÃO: Embora reconheça a união estável como entidade familiar, a
Constituição Federal de 1988 é suficientemente clara ao determinar, no § 3º do artigo
226, que a lei facilite a sua conversão em casamento, numa disposição que representa
mais que uma simples diretriz ou recomendação, mas uma obrigação a ser cumprida
pelo legislador ordinário. A conversão da união estável em casamento é, assim,
imperativo constitucional, e a determinação ao legislador de facilitá-la significa que
devem ser removidos os empecilhos que porventura possam dificultá-la, promovendo
os meios necessários à simplificação do ato e abrindo mão de formalidades que
possam, sem prejuízo do essencial, ser dispensadas. A Lei n. 8.971/94, que regulava o
direito dos companheiros a alimentos e à sucessão, não tratava da matéria. A Lei n.
9.278/96, que regulamentava o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, dispunha,
em seu artigo 8º que: “Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo,
requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial do
Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio.” A doutrina se queixava de que tal
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A via administrativa, para a conversão, foi a escolhida também pelo
Projeto de Lei n. 276 de 2007, que, a respeito do tema em estudo, assim
estabelece:
“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, civilmente capazes, configurada na convivência pública,
contínua, duradoura e constitutiva de família”.
“Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante
requerimento de ambos os companheiros ao oficial do Registro Civil de seu

dispositivo era “vago e deficiente, na medida em que não especifica o procedimento a
ser adotado para a conversão” (CAVALCANTI, Lourival Silva. “União Estável”. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 153), deixando, por isso, de ser aplicado na maioria dos
Estados brasileiros, por falta de norma regulamentadora. Por sua vez, o novo Código
Civil, instituído pela Lei n. 10.406/2002, dispôs sobre aspectos patrimoniais e pessoais
do instituto, sintetizando os principais elementos das Leis n. 8.971/94 e 9.278/96 e
incorporando alguns ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais. Contudo, o artigo
1.726 estabeleceu que a união estável poderá ser convertida em casamento, mediante
requerimento ao juiz competente e assento no Registro Civil. A nova legislação parece
ter regredido ao determinar que toda conversão deva passar pelo crivo do Judiciário,
não podendo ser procedida diretamente junto ao Cartório de Registros Públicos. O
retrocesso não passou despercebido pelos operadores do Direito de Família, tendo
partido do ilustre Juiz de Direito de Goiânia, Dr. Ari Ferreira de Queiroz, a sugestão
para a alteração legislativa pretendida. A modificação ora intentada conta, ainda, com
o respaldo de Lourival Silva Cavalcanti, para quem é perfeitamente viável valer-se,
analogicamente, do procedimento previsto para o registro de casamento religioso feito
sem prévia habilitação. Com efeito, sugere aquele doutrinador que, no procedimento
adotado para atribuir efeitos civis ao casamento religioso: “Se vier a transcorrer um
lapso de tempo mais ou menos prolongado entre a celebração e o registro, estar-se-á,
no interregno, diante de situação idêntica à da união estável. Ou seja, ter-se-á um
casamento, mas destituído do amparo da lei civil: será um casamento sem efeito civil,
como diz a Constituição. (...) Dada a igualdade de características entre o casamento
religioso realizado sem prévia habilitação e a união estável, poderá esta, com as
adaptações necessárias para atender ao comando de facilitação posto pelo constituinte,
seguir o procedimento estabelecido no art. 74 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Registros Públicos).” O procedimento a que se refere o trecho acima citado
conta, hoje, com a atualização feita pelo artigo 1.516 do Código Civil, sendo que a
gratuidade conferida ao processo de conversão constitui simples extensão de medida já
prevista, para o casamento, no artigo 1.512 da Lei n. 10.406/2002. Enfim, o Poder
Judiciário já se encontra abarrotado de processos e os juízes têm questões mais
relevantes para resolver do que se envolver numa simples conversão de união estável
em casamento. Dadas as notórias dificuldades operacionais que o Judiciário enfrenta,
devemos preferir a modalidade de conversão pela via administrativa, que melhor
atende ao comando constitucional de facilitação previsto no § 3º do artigo 226 da
CF/88. (Destaquei em negrito). Proposição legislativa de autoria do Deputado Federal
Sandes Júnior.
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domicílio, processo de habilitação com manifestação favorável do Ministério
703
Público e respectivo assento”. (NR).

6.3) O mandamento constitucional para facilitar a conversão
Luís Roberto Barroso704, ao tratar de imperatividade das normas
constitucionais, leciona não ser próprio de uma norma jurídica sugerir,
recomendar, aconselhar, alvitrar. “Normas jurídicas e, ipso facto, norma
constitucionais contêm comandos, mandamentos, ordens, dotados de força
jurídica, e não apenas moral. Logo, sua inobservância há de deflagrar um
mecanismo próprio de coação, de cumprimento forçado, apto a garantirlhes a imperatividade, inclusive pelo estabelecimento das conseqüências da
insubmissão”. Ademais, um dos aspectos da “constitucionalização do
direito”, quanto ao Poder Legislativo, é que “impõe-lhe determinados
deveres de atuação pararealização de direitos e programas constitucionais”,
além de limitar sua discricionariedade ou liberdade de conformação na
elaboração das leis em geral; também há repercussão para os demais
Poderes, Executivo e Judiciário; e, “para os particulares, estabelece
limitações à sua autonomia da vontade, em domínios como a liberdade de
contratar ou o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores
constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais”.
703- Observamos constar, no Voto do Exmo. Sr. Relator desse Projeto de Lei, Deputado
Federal Regis de Oliveira, merecido reconhecimento à Profa. Dra. Maria Helena Diniz,
dentre outros cultores do direito, com os seguintes dizeres: “Cumpre salientar que o
Projeto de lei de autoria do saudoso deputado Ricardo Fiúza, foi resultado de um longo
e valioso trabalho de pesquisa realizado pelo então deputado com o auxilio de
renomados juristas deste País, entre eles, a professora Maria Helena Diniz, …”.
Especificamente sobre o tema, verificamos constar desse Voto do Deputado Federal
Regis de Oliveira o seguinte: “Art. 1.723. Propõe a alteração da redação do caput para
torná-la mais precisa sem alterar o conteúdo e acrescenta 2 (dois) parágrafos para
dispor sobre a separação de bens, os direitos sucessórios e a homologação judicial da
extinção consensual da união estável.” e Art. 1.726. Propõe a repetição da regra
inscrita no art. 8º da Lei 9.278/96, ou seja, “a união estável poderá converter-se em
casamento, mediante requerimento de ambos os companheiros ao oficial do Registro
Civil de seu domicílio, processo de habilitação com manifestação favorável do
Ministério Público e respectivo assento”. Proposição legislativa de autoria do Deputado
Federal Léo Alcântara.
704- BARROSO, Luís Roberto. Curso, cit., p. 218 e 352.
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Maria Helena Diniz leciona sobre a imperatividade como essência
genérica da norma jurídica705 – “a norma jurídica é sempre um
imperativo”, prescreve, explícita ou implicitamente, o que deve ser a
conduta, não apenas dos simples indivíduos, mas também das autoridades e
instituições na vida social. Esse é o traço de distinção das leis da natureza,
meramente descritivas e orientadas pela causalidade, enquanto a norma
jurídica funda-se na imperatividade, embora ambas tenham estrutura
hipotética. O esquema estrutural das normas jurídicas e morais,
constituindo-se numa proposição, não é, portanto, como o das leis físiconaturais: “Se A é, B é” (lei do ser, do que é); mas, “Se A é, B deve ser” (lei
do dever ser, do agir). A norma jurídica prescreve, simplesmente, como
deve ser a conduta, embora possa ser adotada outra direção. Portanto, é a
nota da imperatividade que revela o gênero próximo da norma jurídica,
incluindo-se no grupo das normas que regulam o comportamento humano.
Nesse sentido são as orientações de Goffredo Telles Júnior, ao
discorrer sobre “leis éticas e leis físicas”706: “as leis éticas são fórmulas
elaboradas pelo ser humano, para ordenar o seu comportamento”; “as leis
físicas são fórmulas, também elaboradas pelo ser humano, para revelar, em
síntese, o que a ciência descobriu de constante, em tipos de fenômenos
observados da natureza”.
De outra parte, o elemento eidético específico da norma jurídica que
a distingue da norma moral é o autorizamento707 – o lesado fica autorizado
a exigir o cumprimento da norma.

705- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica como problema de essência.
São Paulo: Saraiva, 4ª edição, 2003, p. 86-93.
706- TELLES JÚNIOR, Goffredo. Direito quântico – ensaio sobre o fundamento da
ordem jurídica. São Paulo: Juarez de Oliveira, 7ª edição, 2003, p. 201-6.
707- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica, cit., p. 93-139.
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Enfim, sob a égide dos ensinamentos de Goffredo Telles Júnior e de
Maria Helena Diniz, adotamos a seguinte definição de norma jurídica:
imperativo autorizante708.
Vimos que a norma jurídica disciplina a conduta não apenas dos
cidadãos, mas também das “autoridades e instituições na vida social”709.
Maria Helena Diniz710 adverte sobre situações de exagerada inércia
de regulamentação. Há normas que postergam a produção de seus efeitos
para o futuro. Nessas condições, as normas constitucionais apenas poderão
ser oportunamente apreciadas e aplicadas para produzir efeitos. “Todavia,
há situações fáticas ou políticas em que tal postergação permanente da
produção concreta dos efeitos da norma constitucional pode acarretar
insatisfações sociais. Eis porque a doutrina tem chamado a atenção para
tais questões, principalmente no que atina ao problema das normas
programáticas, do mandado de injunção, da iniciativa popular, da ação
direta de inconstitucionalidade por omissão etc.”711
O Ministro Celso de Mello712 considera “a omissão do Estado – que
deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo
texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido de maior
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público
também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se
fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental, tal como tem advertido o Supremo Tribunal Federal”.

708- TELLES JÚNIOR, Goffredo. Direito quântico, cit., p. 268. DINIZ, Maria Helena.
Conceito de norma jurídica, cit., p. 139.
709- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica, cit., p. 86.
710- DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional, cit., p. 82.
711- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica, cit., p. 90.
712- Voto proferido durante julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
n. 4.277/DF e da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.
132/RJ, dia 05.05.2011.
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Ousamos pensar que a norma em estudo, segunda parte do § 3º do
art. 226 da Constituição da República, confirma a definição, é imperativa
(impõe ao legislador o dever de facilitar a conversão da união estável em
casamento) e autorizante (autoriza a sociedade a exigir da autoridade
competente a edição da lei regulamentadora desse direito constitucional).
Ademais, não podemos olvidar que a maioria das normas do direito
de família, como é o caso do preceito em estudo, “são cogentes ou de
ordem pública, insusceptíveis de serem derrogadas pelo simples sujeito,
devendo ser, por isso, interpretadas restritivamente”713. As relações
jurídicas como casamento e união estável “nascem de atos voluntários, que
se submetem às normas regentes dos atos jurídicos, mas a vontade só se
manifesta na sua realização, uma vez que seus efeitos já estão
preestabelecidos na lei”714.
Há normas de imperatividade absoluta ou de ordem pública, como é
o caso do art. 1.526 do Código Civil (habilitação para o casamento –
perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério
Público)715 e normas de imperatividade relativa ou dispositivas, que
permitem ação ou abstenção, tal como o art. 1.639, caput, do Código Civil
(liberdade aos nubentes, antes de celebrado o casamento, para estipular o
que melhor lhes aprouver quanto aos bens).
Imperatividade da norma é, ademais, tema afeto ao estudo das
proposições jurídicas, tão caro a Hans Kelsen716, dentre outros juristas.

713- SALVAT. Tratado de derecho civil argentino. Vol. 11, p. 4; VON TUHR. Teoria
general del derecho civil alemán. Tomo 1, p. 182; apud DINIZ, Maria Helena, Curso,
cit., vol. 5, p. 30.
714- PLANIOL, RIPERT e BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil français,
Paris, 1926, v. 1, p. 1.651, apud DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., vol. 5, p. 434.
715- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica, cit., p. 90.
716- KELSEN, Hans. Teoria pura, cit., vol. 1, p. 175-5, e vol. 2, p. 68.

316

Ao tratar de proposição jurídica, Maria Helena Diniz717 observa que
“a Constituição, normalmente, apenas determina o processo da produção
legislativa, e não o conteúdo das leis, pois a Constituição jurídico-positiva
representa, predominantemente, o direito formal, só excepcionalmente
determinando o conteúdo das leis a serem editadas, excluindo-o em
determinadas situações”. São as proposições que descrevem, sistemática e
ordenadamente, as normas jurídicas.
No que se refere às lições de Kelsen, com a finalidade de fortalecer a
distinção entre norma e proposição jurídica, o “Mestre de Viana” teria
entendido haver diferença entre a interpretação do jurista e a do órgão.
Dessa forma, o órgão jurídico, ao aplicar a norma, terá de interpretá-la.
Para nossa melhor compreensão sobre o mandamento constitucional
ora estudado, observamos que, “a relação existente entre um escalão
superior e um inferior da ordem jurídica é de determinação ou vinculação,
uma vez que o superior determina o processo e, eventualmente, o conteúdo
da norma inferior a ser estabelecida. Destarte, essa determinação não é
completa, devido à impossibilidade de a norma de grau superior vincular-se
em todas as circunstâncias ao ato pelo qual é aplicada, de modo que há uma
margem de livre apreciação”.
No caso da segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição da
República, além de haver determinado o processo de produção legislativa
regulamentadora, estabeleceu o cerne da norma inferior a ser editada.
Oportuno considerarmos ainda a razão de se optar por um ou outro
direcionamento, pois, “o ‘sentido’ da norma jurídica é sempre expressão de
um valor” 718.
Feitas essas ponderações, vamos à exegese do “mandamento
constitucional”.
717- DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2003, p.
81-3.
718- DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica, cit., p. 41-3.
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Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior719
interpretam que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o
reconhecimento da união estável como entidade familiar, porém emitiu
“comando ao legislador infraconstitucional para que facilitasse a sua
conversão em casamento”, pelo que a lei deve sempre “facilitar a
conversão da união estável em casamento”.
Nas palavras de Alexandre de Moraes720, a Constituição do Brasil de
1988, para efeito de proteção do Estado, reconheceu juridicamente a união
estável entre homem e mulher, garantindo-lhe proteção e “determinando ao
legislador infraconstitucional a edição de lei que facilitasse sua conversão
em casamento” – grifo nosso.
Há quem chegue a questionar essa previsão do art. 226 da
Constituição da República, como Rodrigo da Cunha Pereira721, por
entender que pode gerar a idéia de inferioridade da união estável.
Respeitamos esse entendimento, mas predomina que, união estável e
casamento são institutos merecedores de igual respeito, porém, não
equivalentes, inclusive para respeitar o direito do casal à liberdade de
escolha do regime jurídico que pretendem seguir. É o que buscamos
fundamentar ao longo destes estudos. Nem se cogite a possibilidade de
haver “normas constitucionais inconstitucionais”, como analisado por Otto
Bachof722. Assim entendemos com base na jurisprudência do Supremo

719- ARAÚJO, Luiz Alberto David, e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso, cit., p.
544.
720- MORAES, Alexandre de. Constituição, cit., p. 2.023.
721- PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Concubinato, cit., p. 148.
722- BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Coimbra: Almedina.
Reimpressão. Tradução e nota prévia de José Manuel Cardoso Costa. 2001. Obra que
reproduz, em essência, as lições ministradas na Universidade de Heidelberg, em 1951,
quando, partindo da distinção entre Constituição em sentido formal e Constituição em
sentido material, defende a existência de um "direito suprapositivo", a ser respeitado
inclusive pelo próprio Poder Constituinte originário como condição para validade da
própria Constituição.
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Tribunal Federal acerca da impossibilidade jurídica de controle de
constitucionalidade de normas constitucionais originárias.
Helder Martinez Dal Col723 ressalta que, o art. 1.726 do Código Civil
de 2002, especialmente quando comparado ao art. 8º da Lei n. 9.278/96,
parece ter seguido na contramão do comando constitucional, que determina
dever a lei “facilitar” a conversão. A norma codificada adota “entraves
burocráticos e financeiros” ao exigir o trâmite de processo judicial.
Regina Beatriz Tavares da Silva724 considera que “a imposição de
procedimento judicial dificulta a conversão da união estável em casamento,
em violação ao referido artigo da Constituição Federal, devendo ser
suprimida” e sugere alteração do art. 1.726 do Código Civil, suprimindo a
exigência da intervenção judicial.
Destarte, podemos dizer que, entre o comando maior da Constituição
da República, art. 226, § 3º, segunda parte, e o Código Civil, art. 1.726, há
antinomia teleológica. O “legislador” (em sentido amplo, abrangendo o
Constituinte) visou alcançar um fim com uma norma e em outra rejeita os
meios para obter tal finalidade.
De acordo com Maria Helena Diniz, antinomia teleológica725 diz
respeito à incompatibilidade entre os fins propostos por certa norma e os
meios previstos por outra para a consecução daqueles fins. Aparece sempre
que a relação de meio e fim entre as normas não se verifica, mas deveria
verificar-se. No entanto, trata-se de uma das modalidades de antinomia
imprópria, porque o conflito, a rigor, surge entre o comando estabelecido e
a consciência do aplicador – no caso, o Congresso Nacional.
723- DAL COL, Helder Martinez, O regime de bens, cit., p. 196.
724- TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Novo Código, cit., p. 1.540-1. Aliás,
informa ter oferecido ao Deputado Ricardo Fiuza a seguinte “sugestão legislativa: Art.
1726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante requerimento de
ambos os companheiros ao Oficial do Registro Civil de seu domicílio, processo de
habilitação com manifestação favorável do Ministério Público e respectivo assento”.
725- DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. São Paulo: Saraiva, 7ª edição, 2003, p.
27-8.
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Ademais, para solucionar conflito como esse, basta considerar o
critério hierárquico (“lex superior derogat legi inferiori”), baseado na
superioridade de uma fonte de produção jurídica sobre a outra. Em um
conflito entre normas de diferentes níveis, a de patamar mais alto, qualquer
que seja a ordem cronológica, terá preferência em relação à de um nível
mais baixo. A Constituição Federal prevalece sobre uma lei. Fala-se em
inconstitucionalidade da lei. A ordem hierárquica entre as fontes servirá
para solucionar conflitos de normas em diferentes escalões. No caso em
estudo, não haverá nem sequer incerteza para decidir qual das duas normas
antinômicas é a superior, como, diante de outras situações de antinomia,
Hans Kelsen726 alerta para possível ocorrência.
Pensamos merecer acolhida esse entendimento de Regina Beatriz
Tavares da Silva, inclusive para considerarmos a recente alteração do art.
1.526 do Código Civil, pela Lei n. 12.133, de 17.12.2009727: para o
casamento direto, sem conversão da união estável retomou-se o
procedimento anterior ao Código Civil de 2002, suprimindo-se a
necessidade de intervenção judicial, mesmo que não houvesse impugnação.
O Código Civil, ao entrar em vigor, previa, nesse aludido art. 1.526,
a submissão do procedimento de habilitação matrimonial ao juiz como
regra, em vez de apenas excepcionalmente. Todavia por força da Lei n.
12.133/09, suprida a parte final do caput do art. 1.526, voltou a ser apenas

726- KELSEN, Hans. Teoria pura, cit., vol. 2, p. 33-4.
727- Lei n. 12.133, de 17 de dezembro de 2009: Dá nova redação ao art. 1.526 da Lei
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para determinar que a habilitação
para o casamento seja feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil.
Art. 1º. O art. 1.526 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do
Registro Civil, com a audiência do Ministério Público.
Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou
de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz.” (NR)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação
oficial.
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excepcional a intervenção judicial, nos moldes do parágrafo único: “Caso
haja impugnação do oficial, Ministério Público ou de terceiro, a
habilitação será submetida ao juiz”. Enquanto não houve essa alteração do
art. 1.526 do Código Civil, até poderia se explicar o rigor trazido pelo art.
1.726 do mesmo Estatuto, caso se entendesse a intenção do legislador de
manter o mesmo critério para o casamento tradicional, embora a norma
Constitucional determine a facilitação. Mas com a Lei n. 12.133/09, deixou
de haver qualquer resquício para a intervenção judicial ser regra, e não
exceção.
Ora, se o mandamento constitucional é para facilitar a conversão, não
se pode admitir mais dificuldade em comparação com o casamento direto,
não decorrente da conversão.
Com relação às formalidades legais previstas para o matrimônio, há
entendimento jurisprudencial de não se aplicarem à conversão da união
estável em casamento, que deve ser facilitada.728
Maria Helena Diniz729 adverte não ser possível ação declaratória
enquanto perdura a união estável, cabível apenas depois de dissolvida a
união estável. “A justificação judicial (CPC, arts. 861 a 866) seria cabível
para a comprovação da união estável”, sendo que, conforme Humberto
728- Apelação Civil. Ação de conversão de união estável em casamento. Exigência da
expedição de editais e proclamas que não se coaduna com a intenção legal de
facilitação à conversão. Incidência dos Provimentos 027/03 e 039/03 da CGJ. “A
expressa dispensa de proclamas e editais em nada fere a verificação de fato obstativo ao
casamento, pois eventuais impedimentos que inviabilizariam a realização do casamento
por expressa disposição legal inibem, igualmente, a constituição da união estável (§ 1º
do Art. 1.723 do CCB)” (AC N. 70010060564, julgada em 22.12.04, Relator o
Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos). Inexistente o momento da “celebração do
casamento” (Art. 1.535 do CCB), tal ato é substituído pela sentença, produzindo
efeitos a partir de seu trânsito em julgado, momento em que o casamento se tem por
realizado, nada obstando que o juiz fixe o prazo a partir do qual a união estável restou
caracterizada (Art. 1.006E, do Provimento n. 27/03 da CGJ). Agravo Retido rejeitado e
recurso provido, em parte. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n.
70015069990, 7ª Câmara Cível, Relator Desembargador RICARDO RAUPP
RUSCHEL, julgado em 28.02.2007. In, www.tjrs.jus.br – acesso dia 29.01.2011).
729- DINIZ, Maria Helena, Curso, cit., p. 386.
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Theodoro Júnior, a justificação não tem natureza cautelar, não tem o
escopo de assegurar prova, mas constituir prova, sem a presença do
periculum in mora, embora haja entendimento em contrário.
Lair da Silva Loureiro Filho e Claudia Regina de O. M. da Silva
Loureiro lecionam sobre o procedimento administrativo, reportando-se às
mencionadas normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo730.
Para casamento direto (não a hipótese de conversão de união estável
em casamento) recentemente o Código Civil, art. 1.526, foi alterado no
sentido de ficar expresso que a habilitação se processará perante o oficial
do Registro Civil, e não mais perante o Juiz de Direito, salvo se houver
impugnação731.
O argentino Oscar Borgonovo alerta que, em vez da política
abstencionista, é imperioso possibilitar a transformação do concubinato em
matrimônio. 732
Feita essa análise comparativa, de nossa parte seguimos a linha de
pensamento que, para bem cumprir o mandamento constitucional que
deverá a lei facilitar a conversão da união estável em casamento, a via
administrativa é mais adequada.
Tivemos a oportunidade de verificar as dificuldades geradas pelo
procedimento judicial733.

730- LOUREIRO FILHO, Lair da Silva, & MAGALHÃES LOUREIRO, Cláudia
Regina. Notas e Registros Públicos. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 2007, p. 148-9.
731- “Art. 1.526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro
Civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação
do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz.”
(NR). Lei n. 12.133, de 17 de dezembro de 2009.
732- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 54 – esse entendimento foi
sustentado ao tratar do disposto no art. 3.573 do Código Civil da Argentina, no sentido
de ser adequada a inovação da Lei n. 17.711/1968, ao garantir direito sucessório se o
casamento foi precedido de “concubinato” (para nós, atualmente, união estável).
733- Processo n. 0040.08.082946-4, da 3ª Vara Cível de Araxá-MG, procedimento de
“conversão de união estável em casamento”, sentença por nós prolatada dia 12.01.2010,
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Seria de bom alvitre a edição de lei que, derrogando o art. 1.726 do
Código Civil, estabelecesse a via administrativa adotada pela Lei n.
9.278/96, art. 8º, porém, com todas as especificações procedimentais,
requisitos, meios de prova, efeitos e a data que se iniciam, conforme
estamos procurando fundamentar ao longo deste estudo e ao final
sintetizaremos.
Neste ponto de nossos estudos, ousamos pensar que a recente
Emenda Constitucional n. 66/2010, por suprimir os requisitos para o
divórcio734, inclusive de prazos e de prévia separação, pode ser vista como
atuação do legislador em cumprimento ao ditame constante da Constituição
da República, art. 226, § 3º – dentre outros aspectos importantes, significa
facilitação para a união estável ser convertida em casamento.
Assim consideramos, pois, como vimos, enquanto não existiu o
divórcio no Brasil, havia impedimento ao novo matrimônio e a união
estável era uma alternativa para novo relacionamento.
Diante dessa supressão de requisitos para o divórcio, houve
facilitação para aqueles que romperam um relacionamento matrimonial e
desejam formar outro relacionamento familiar – não precisarão ver a união
estável como única alternativa.
Mais ainda, quanto às pessoas separadas, de fato, judicial ou
extrajudicialmente, que antes do divórcio vieram a constituir união estável
com terceira pessoa, deixam de existir maiores requisitos para a dissolução
do primeiro matrimônio, e, se desejarem, para a converção da união estável
em casamento.
transitada em julgado sem nenhum recurso. (Como esclarecido no item 4.1.a.4, fazemos
este registro sobre processo que exercemos atividade jurisdicional com o propósito
único de comprovar nossa dedicação ao tema desta dissertação.)
734- No Capítulo I, item 1.3.c, procuramos esposar nossas considerações sobre a
Emenda Constitucional n. 66/2010, inclusive no sentido de não ter trazido a extinção do
instituto da separação, judicial ou extrajudicial, embora a tornado dispensada, não
obrigatória, opcional.
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6.4) Direito comparado
Os estudos de Álvaro Villaça Azevedo abordam o tema.735
Historicamente, vale mencionar:
1) Código Dinamarquês, de Valdemar II (1280-1683) – estabelecia
que uma “concubina”, mantida por três anos, “torna-se mulher legal” 736.
2) Direito soviético – transição estabelecida pela Reforma de 1944: o
Código de 1926 conferia amplos direitos ao matrimônio desprovido de toda
forma, para os desimpedidos de se casar e que exerciam o direito de não
formalizar o relacionamento. É certo que facultava a inscrição no Registro
Civil, apenas para facilitar o reconhecimento de direitos, como o de ser
herdeiro. Houve julgados dispensando a inscrição registral. Entretanto, com
o advento da reforma substancial de 1944, o matrimônio celebrado perante
oficial do Registro do Estado Civil passou a ser a única forma de
matrimônio à qual se reconheciam efeitos jurídicos futuros, de modo que os
casamentos de fato admitidos até então não o seriam doravante. Com
relação aos casados de fato, se desejassem que suas uniões produzissem os
efeitos jurídicos do matrimônio, a Lei de 1944 estabelecia a necessidade de
ser declarado o relacionamento, indicando desde que época ele existia.737
Com o intuito de aprimorar análise do ponto controvertido, atinente
ao procedimento da conversão, vale observar que também em sede de
direito alienígena há divergência quanto à via adequada.
a) Via judicial:
a.1) Cuba:
735- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 159-85. CAVALCANTI, Lourival
Silva, União Estável, cit., p. 120-1. GLANZ, Semy, União estável, cit., p. 17-8.
736- ESPÍNOLA, Eduardo, A família, cit., p. 57-8. Consideramos a utilização do termo
“concubina” no sentido literal, porque, à época, não havia a distinção que hoje
encontramos no Brasil, Código Civil de 2002, art. 1.727.
737- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 47-8.
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CÓDIGO DE LA FAMILIA DE CUBA - Ley 1.289 de 14.02.1975
SECCIÓN TERCERA: Del Matrimonio no Formalizado
Artículo 18.- La existencia de la unión matrimonial entre un hombre y una
mujer con aptitud legal para contraerla y que reúna los requisitos de
singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos propios del matrimonio
formalizado legalmente cuando fuere reconocida por tribunal competente.
Cuando la unión matrimonial estable no fuere singular porque uno de los dos
estaba unido en matrimonio anterior, el matrimonio surtirá plenos efectos
legales en favor de la persona que hubiere actuado de buena fe y de los hijos
habidos de la unión.
Artículo 19.- La formalización o el reconocimiento judicial del matrimonio entre
el hombre y la mujer unidos en la forma señalada en el artículo que antecede,
retrotraerá sus efectos a la fecha de iniciada la unión, de acuerdo con lo
manifestado por los cónyuges y testigos en el acta de formalización del
matrimonio o la declarada en la sentencia judicial.
Artículo 20.- Este artículo fue expresamente derogado por la Disposición Final
Tercera de la Ley No. 51, “Del Registro del Estado Civil”, de 15 de julio de
1985 (G.O.O. No. 50 de 22 de agosto de 1985, pág. 843)

Julián Güitrón Fuentevilla738 criticou a ausência de menção a
concubinato na obra que os cubanos intitularam “I de Código de Família”.
Entretanto, esse autor se apoiou no conceito legal de matrimônio cubano
para fazer referência ao que chamam de “matrimonio no formalizado” e
que permitirá aferirmos “si estamos o no em presencia de una unión que
pueda producir efectos jurídicos como hecho y no como acto jurídico,
cuando ese matrimonio no llega a formalizarse”.
Ademais, prossegue Güitrón Fuentevilla ponderando que, nos
moldes do art. 18 do Código de Família de Cuba, é exigido que se
formalize legalmente a união perante um Tribunal competente, caso
contrário, não surtirá efeitos jurídicos, em virtude de que al ser reconocido
se convertirá en matrimonio (grifo nosso) e enquanto não for reconhecido,
estar-se-á diante de uma união de fato que não se pode negar que venha a
produzir efeitos jurídicos.
738- GÜITRÓN FENTEVILLA, Julián, Ultimas tendências, cit., p. 5 e 6.
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No entender desse autor, o direito de família cubano, de uma maneira
irregular, confere efeitos à união de fato e, portanto, de acordo com o que
estabelece o Código de Família de Cuba, essa união de um homem e uma
mulher que podem se casar e ter uma relação estável é considerada um
matrimônio e não um concubinato quando um tribunal a reconhece.
Olga Mesa Castillo refere-se a concubinato judicialmente reconocido
(concubinato legalizado) e conclui que al legalizarse la unión de hecho o
“no formalizada”, não apenas surtem para ela os mesmos efeitos do
matrimônio civil, mas “si una unión de hecho se legaliza deja de ser unión
de hecho se convierte en matrimonio civil”, e os efeitos existirão desde o
momento de iniciada e nesses moldes vem a ser inscrita. Destarte, o
“concubinato legalizado (matrimonio formalizado com carácter retroativo o
judicialmente reconocido)” é matrimônio civil. Esclarece que assim é
previsto com a finalidade de fortalecer o instituto do matrimônio, por ver
no matrimônio civil a única forma jurídica conjugal admitida pela
legislação cubana, ficando reduzida a expressão jurídica da união de fato,
ou não formalizada, como união concubinária; é forma peculiar de regular
a união de fato, considerando as legislações da América Latina, justamente
porque um objetivo fundamental del Código de Família cubano, el de
fortalecer la legalización de las uniones conyugales” para se chegar a
“uma sola forma de matrimonio civil que originae uma sola clase de
familia legítima739.
Destacamos as seguintes características desse modelo740:
- a união estável apenas surtirá todos os efeitos próprios do
matrimônio formalizado quando for reconhecida judicialmente;

739- CASTILLO, Olga Mesa Castillo, El tratamiento jurídico, cit., p. 7-17 – negrito
nosso.
740- Por se tratar de texto legal bastante detalhado, conforme acima transcrito, apenas
faremos menção aos respectivos artigos.
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- para tanto, a união estável dependerá especialmente dos seguintes
requisitos: união entre um homem e uma mulher; “aptitud legal para
contraerla”; requisitos de singularidade (monogamia) e estabilidade
(continuidade);
- pressupõe ausência de outro vínculo matrimonial de quaisquer dos
integrantes do relacionamento, mas aquele que estiver de boa-fé e os filhos
desfrutarão dos efeitos;
- haverá efeitos retroativos ao momento de início da união, conforme
for manifestado pelo casal e pelas testemunhas na ata de formalização do
matrimônio ou declarada pela sentença.
Comparado com o sistema brasileiro, observamos o seguinte741:
- no Brasil não se fala apenas em obtenção de efeitos próprios do
matrimônio, mas em efetivo casamento, embora por conversão da união
estável;
- o art. 1.726 do Código Civil brasileiro prevê procedimento judicial,
mas conforme esposado ao longo destes estudos, consideramos mais
apropriada a via administrativa perante o Oficial do Registro Civil como
regra e, apenas excepcionalmente, se houver impugnação, remessa à
apreciação judicial;
-

também

são

requisitos

a

singularidade

(relacionamento

monogâmico) e a estabilidade (continuidade);
- quanto à existência de vínculo matrimonial de quaisquer dos
companheiros, para fins de conversão será necessária prévia extinção do
anterior matrimônio (ao se tornar viúvo, obter anulação do casamento ou
divorciar-se), mas, excepcionalmente, e se presentes os requisitos do

741- Além do que já registramos no Capítulo IV, nos respectivos itens dedicados a cada
um dos requisitos.
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casamento putativo (art. 1.561 do Código Civil), poderão ser cogitados
direitos equivalentes aos do cônjuge de boa-fé;
- com relação à data do início dos efeitos matrimoniais, para a
brasileira conversão da união estável em casamento não há expressa
previsão em lei e normas de Corregedorias-Gerais de Justiça, assim como
pronunciamentos pretorianos não são unânimes a respeito.

a.2) Cabo Verde:
Sistema atualmente revogado – nos dias atuais está em vigor o
sistema de via administrativa, conforme o próximo item.
Para a conversão, era previsto o seguinte, pela revogada Lei n. 69, de
1976: art. 9º - exigência de vida em comum e capacidade legal para casar;
art. 10 – eficácia retroativa ao início da convivência; e art. 11 – jurisdição
voluntária como faculdade do requerimento por ambas as partes.
Semy Glanz742 tratou dessa legislação, antes de vir a ser revogada.
Geraldo da Cruz Almeida743 considera muito semelhantes o modelo
cubano e esse sistema que vigorou em Cabo Verde até o advento do
Decreto-legislativo n. 12-C, de 30.06.1997.
b) Via extrajudicial ou administrativo:
b.1) Cabo Verde:
Código Civil de Cabo Verde
Artigo 1.563º
(Noção de união de facto)
A união de facto é a convivência de cama, mesa e habitação, estável, singular e
séria entre duas pessoas de sexo diferente com capacidade legal para celebrar
casamento, por um período de, pelo menos, três anos, que pretendem constituir
família mediante uma comunhão plena de vida.
Artigo 1.565º

742- GLANZ, Semy. União estável, cit., vol. 676, p. 14-27.
743- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 231-44.
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(Formalização do casamento)
1. O casamento formaliza-se mediante declaração expressa e pessoal do
assentimento dos nubentes perante o competente funcionário do registro civil ou
oficiante de confissão religiosa reconhecida pelo Estado.
2. Só podem celebrar casamento as confissões religiosas que provem possuir
regras especiais reguladoras do matrimônio que oferecem garantias de
seriedade, dignidade, solenidade, unicidade, certeza e segurança do acto, bem
como do respeito pela ordem pública interna do Estado de Cabo Verde.
3. A verificação da existência das regras referidas no número antecedente tem
lugar, no momento do reconhecimento da confissão religiosa, perante o membro
do Governo responsável pela área da justiça e mediante parecer favorável do
Ministério Público.
4. O disposto no número anterior não se aplica à Igreja Católica.
5. É equiparado à formalização do casamento o reconhecimento da união de
facto efectuado nos termos dos artigos 1.713º e seguintes.
TÍTULO III - UNIÃO DE FACTO
CAPÍTULO I
Reconhecimento registral da união de facto
Artigo 1.713º
(Competência para o reconhecimento registral)
O reconhecimento registral da união de facto compete ao conservador dos
registros da área da residência dos conviventes.
Artigo 1.714º
(Conceito de reconhecimento registral)
1. O reconhecimento registral da união de facto consiste na decisão escrita do
conservador dos registros competente em processo especial de uma situação de
convivência entre um homem e uma mulher que preencha os requisitos
previstos no artigo seguinte, nos termos da lei de processo.
2. A decisão de reconhecimento da união de facto está sujeita a registros nos
mesmos termos que o casamento.
3. O modelo do livro de registro referido no número anterior é aprovado por
portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça.
Artigo 1.715º
(Requisitos do reconhecimento)
1. Sem prejuízo do disposto no n. 2, a união de facto só pode ser reconhecida
registralmente, quando o homem e a mulher demonstrem ter vivido em
comunhão de cama, mesa e habitação por um período de, pelo menos, três anos,
desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Serem ambos os requerentes maiores de dezenove anos de idade;
b) Encontrarem-se ambos os requerentes no pleno gozo das suas faculdades
mentais;
c) Não existirem entre os requerentes quaisquer impedimentos matrimoniais,
exceptuado o disposto no artigo seguinte;
d) Se concluir que a vida em comum dos requerentes garante a estabilidade,
unicidade e seriedade próprias do casamento.
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2. Poderá, ainda, ser reconhecida a união de facto que preencha os requisitos
previstos no n. 1, independentemente do período de convivência, quando haja
um ou mais descendentes comuns do casal.
3. A verificação do requisito constante das alíneas a) e b) do número 1 reportase ao momento do reconhecimento.
Artigo 1.716º
(Demência temporal ou subseqüente)
1. Não obsta ao reconhecimento registral da união de facto, nem à atribuição
dos efeitos previstos no artigo 1.719º, a demência que afecte uma fracção
temporal da união, desde que, no momento da introdução do pedido na
conservatória e bem assim no da decisão que declarar o reconhecimento, o
requerente seja capaz de entender e querer a validade do acto.
2. Não obsta, igualmente, ao reconhecimento judicial da união de facto,
unicamente para obtenção dos efeitos previstos no artigo 1.722º, a demência
subseqüente ao estabelecimento da comunhão de vida, desde que se verifiquem
os demais requisitos exigidos por lei.
Artigo 1.717º
(Impedimentos sujeitos a dispensa e impedimentos sanáveis)
Não obsta ao reconhecimento registral da união de facto os impedimentos legais
sujeitos a dispensa ou cujo vício seja sanável pelo decurso de prazo não inferior
a três anos.
Artigo 1.718º
(Oposição ao reconhecimento)
1. Poderá deduzir oposição ao reconhecimento da união de facto a pessoa com
quem um dos requerentes vivia em condições análogas, enquanto não se
mostrarem liquidados os seus interesses patrimoniais e protegidos os interesses
dos filhos menores do casal, quando os haja.
2. Deduzida a oposição perante o conservador, o incidente é remetido à
instância judicial competente e o reconhecimento da união de facto só pode ser
declarado se o tribunal julgar aquela oposição improcedente.
Artigo 1.719º
(Efeitos da união de facto reconhecida)
1. A união de facto reconhecida nos termos dos artigos antecedentes é havida
para todos os efeitos legais como casamento formalizado e produz efeitos desde
a data do início da sua existência.
2. Considera-se data do início da união de facto aquela a partir da qual foi
estabelecida a comunhão de vida entre os conviventes.
Artigo 1.720º
(Regime de bens e de dívidas)
1. O regime de bens na união de facto é o estabelecido nos termos previstos nos
artigos 1.675º e seguintes deste livro.
Artigo 1.675º
(Regime de bens)
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O regime de bens do casal pode ser qualquer dos
previstos nesta secção, que se considera existente
desde a celebração do casamento e até a sua extinção.

2. Presumem-se contraídas em proveito comum do casal as dívidas efectuadas
por qualquer dos conviventes na constância de sua união de facto.
3. Tem legitimidade para impugnar a presunção estabelecida no número
antecedente o outro convivente ou os seus herdeiros legítimos.
Artigo 1.721º
(Extinção da união de facto)
A união de facto reconhecida extingue-se nos termos estabelecidos para a
extinção do casamento.
CAPÍTULO II
União de facto reconhecível
Artigo 1.722º
(Reconhecimento do direito a alimentos e à meação nos bens comuns à
habitação da casa de morada da família)
1. Em caso de cessação da união de facto que preencha os requisitos previstos
no artigo 1.715º e não tenha sido objecto de reconhecimento registral, qualquer
das partes pode requerer ao tribunal da sua residência que lhe seja garantido:
a) O direito a alimentos;
b) O direito à sua meação nos bens comuns, de acordo com o regime supletivo
de bens, tal como lhe aproveitaria se de divórcio se tratasse;
c) O direito a habitar a casa de morada da família, havendo filhos menores do
casal a seu cargo.
2. Por morte de um dos conviventes, o direito a requerer a meação nos bens
comuns a que se refere o número 1 deste artigo transmite-se para os respectivos
herdeiros legítimos.
3. O reconhecimento de direito à meação implica a presunção de que as dividas
contraídas pelos conviventes na constância da união foram feitas em proveito
comum do casal.
4. A presunção referida no número anterior só pode ser ilidida pelos
interessados, judicialmente.
5. Os direitos referidos no número 1 deste artigo prescrevem decorridos três
anos sobre a data da cessação da união de facto.
6. Independentemente do prazo previsto no número anterior, perde o direito ao
alimento o convivente que contrair matrimônio ou estabelecer nova união de
facto.
Artigo 1.723º
(Oposição ao reconhecimento de direitos)
Têm legitimidade para se oporem ao reconhecimento dos direitos enumerados
no artigo antecedente, a pessoa indicada como convivente do peticionário, os
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seus herdeiros legítimos e ainda quem esteja nas condições referidas no artigo
1.718º.
Artigo 1.724º
(Extinção da união de facto reconhecível por mútuo consentimento)
Cessada a união de facto que preencha os requisitos previstos no artigo 1.715º e
que não tenha sido objecto de reconhecimento registral, as partes poderão
estabelecer, no prazo de um ano a contar da cessação, por escritura pública ou
por escrito particular homologado pelo juiz por simples termo nele lavrado,
acordos quanto ao exercício do poder paternal dos filhos menores do casal, ao
patrimônio adquirido na constância da união e à casa de morada da família,
aplicando-se em tudo, com as necessárias adaptações, as normas que regulam o
divórcio por mútuo consentimento.

Orientações do Ministério da Justiça744 da República de Cabo Verde
acerca do procedimento para se obter “reconhecimento registral da união
da facto” são estabelecidas pelos arts. 1.713º a 1.719º do Código Civil
daquele país. A saber:
Reconhecimento Registral da União de facto
A lei cabo-verdiana reconhece a União de Facto. Para que tal aconteça, os
requerentes devem apresentar:
• Requerimento ou Auto que contenha o pedido de reconhecimento da União de
facto, dirigido ao Conservador do Registro Civil;
• Certidão de nascimento dos dois Conviventes;
• Certidão de nascimento dos filhos eventualmente nascidos da relação de
União de Facto;
• Certificado de Registro Criminal dos dois Conviventes.
Informações: Se um dos Conviventes estiver ausente, poderá fazer-se
representar por um procurador. Para os cidadãos estrangeiros é necessário o
passaporte e um certificado de capacidade matrimonial do país de origem
(documento original ou da Embaixada ou Consulado do sue país de origem.
Caso estejam a residir no país há mais de seis meses, os requerentes devem
apresentar o bilhete de identidade nacional para cidadão estrangeiro.

744- http://www.mj.gov.cv/documentos/justicaservicocidadaos.pdf .
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Regulamentando

o

exercício

do

direito

à

obtenção

do

“reconhecimento registral da união de facto”, também encontramos os
seguintes diplomas normativos: Decreto-Lei n. 13/98, que estabelece os
processos especiais de reconhecimento registral da união de facto –
Boletim oficial I S n. 14, de 13 de abril de 1998, e Portaria n. 22/98,
aprovando os modelos do livro do registro e de edital de reconhecimento da
união de facto – Boletim oficial I S n. 14, de 13 de abril de 1998.
O português Geraldo da Cruz Almeida745 ao tratar do sistema de
Cabo Verde considera “duas classes de casamento: o casamento religioso e
o civil, por um lado, e o casamento resultante da união de facto, por outro”
– itálico nosso.
Destacamos as seguintes características desse modelo, conforme os
acima transcritos dispositivos do Código Civil de Cabo Verde746:
- estabelece equiparação à formalização do casamento, com o
reconhecimento da “união de facto”, e para tanto adota a via administrativa
(perante o “conservador dos registros”), nos moldes do art. 1.565º
combinado com os arts. 1.713º a 1.724º;
- o art. 1.714° traz o “conceito de reconhecimento registral”;
- os requisitos estão previstos no art. 1.715º (relacionamento de
homem e mulher; vida em “comunhão de cama, mesa e habitação”; período
de três anos, salvo se houver prole comum; mínimo de 19 anos de idade;
pleno gozo das faculdades mentais, salvo se ocorrer a situação prevista no
art. 1.716º) e tais requisitos serão verificados no momento do
reconhecimento;
745- ALMEIDA, Geraldo da Cruz. Da união, cit., p. 219-53. No dizer desse autor: “O
conceito de casamento, do ponto de vista dos seus pressupostos, requisitos e efeitos é
único e incindível, variando apenas quanto à sua forma civil, canônica (agora religiosa
ou confessional) e judicial, como decorrência de reconhecimento judicial da união de
facto” – itálico nosso.
746- Por se tratar de texto legal bastante detalhado, conforme acima transcrito, apenas
faremos menção aos respectivos artigos.
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- efeitos da “união de facto reconhecida” se produzem “desde a data
do início da sua existência”, assim considerada “aquela a partir da qual foi
estabelecida a comunhão de vida entre os conviventes” (art. 1.719º);
- impedimentos necessitam ser superados nos moldes do art. 1.717º,
sujeitos a oposição (art. 1.718º);
- os arts. 1.720º e 1.722º disciplinam a respeito de regime de bens e
dívidas comuns do casal;
- os arts. 1.721º, 1.723º e 1.724º regulam a extinção do
relacionamento e direitos decorrentes da extinção, conforme tenha havido
ou não o reconhecimento da “união de facto”.
Comparado com o sistema brasileiro, observamos o seguinte747:
- em Cabo Verde, há “reconhecimento registral”, e com isso, a união
passa a ser havida para todos os efeitos legais como casamento
formalizado, mas no Brasil a Constituição da República, art. 226, § 3º,
segunda parte, trata de conversão da união estável em casamento;
- o art. 1.726 do Código Civil brasileiro prevê procedimento judicial,
todavia, conforme estamos a sustentar, é mais apropriada a via
administrativa perante o Oficial do Registro Civil como regra e, apenas
excepcionalmente, se houver impugnação, remessa à apreciação judicial, à
semelhança do art. 1.718º do Código Civil de Cabo Verde;
- quanto aos requisitos: a) são requisitos comuns a ambos os
sistemas:

relacionamento

de

“duas

pessoas

de

sexo

diferente”,

singularidade (relacionamento monogâmico), estabilidade (continuidade),
seriedade (honorabilidade, bem como, fidelidade e lealdade); b) são
requisitos distintos: prazo mínimo estabelecido em lei; exigência de
coabitação (no Brasil não há semelhante disposição legal expressa e existe
747- Além do que já registramos no Capítulo IV, nos respectivos itens dedicados a cada
um dos requisitos.
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o entendimento da Súmula n. 382 do Supremo Tribunal Federal: A vida em
comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à
caracterização do concubinato); c) há ausência de previsão legal no Brasil
referente à capacidade matrimonial e idade núbil;
- quanto à existência de vínculo matrimonial de quaisquer dos
companheiros, tanto para o registro da “união de facto” de Cabo Verde,
quanto para a conversão da união estável em casamento do Brasil, será
necessária prévia extinção do anterior matrimônio (com a viuvez, anulação
do casamento ou divórcio);
- com relação à data do início dos efeitos matrimoniais,
diversamente, o sistema brasileiro não tem expressa previsão legal e
normas de Corregedorias-Gerais de Justiça, bem como pronunciamentos
pretorianos não são unânimes a respeito;
- quanto a regime de bens, ambos os sistemas têm regras específicas;
- ambos os sistemas têm normas para as uniões mantidas na
informalidade.

b.2) Panamá:
Lei de 12.12.1956 estabelece que “união de fato” de pessoas
capacitadas para contrair matrimônio por dez anos consecutivos, de modo
singular e estável, surtirá todos os efeitos do matrimônio civil. Exige
inscrição junto ao Registro Geral do Estado Civil, que, à vista do pedido do
casal e constatada a ausência de impedimento, procede ao registro,
convertendo-se a união em casamento. É certo que, para obtenção dos
efeitos, à falta dessa inscrição, pode haver prova mediante depoimentos
judiciais de testemunhas.
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O panamenho Ulises Pitti G.748 leciona que “bastará que las partes
interesadas soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del
matrimonio de hecho, el cual podrá tramitarse por intermedio de los
Corregidores”.
Ainda no que se refere ao Panamá, Oscar Borgonovo749 diz que a
união livre se transforma em matrimônio pelo transcurso do tempo e a
vontade da lei. Aliás, vê essa possibilidade de “transformação” da união
livre em matrimônio após o decurso de dez anos e preenchimento dos
requisitos (analisados mais adiante) como um “principio liminar”, não
importando o prazo que as legislações prevêem: três, cinco ou dez anos de
“posesión de estado matrimonial”; o importante é que o casal seja incluído
no regime de direitos e obrigações do matrimônio. Propõe como solução
para os problemas do “concubinato carencial” uma legislação que confira
às uniões de fato com posse de estado matrimonial por um lapso de dois
anos o mesmo regime pessoal e patrimonial que têm os cônjuges unidos
por matrimônio civil.
Código de la Familia
Ley n. 3, de 17 de mayo de 1994, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO
DE LA FAMILIA"
LIBRO PRIMERO
DE LAS RELACIONES FAMILIARES
TITULO I
DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO III
DE LAS FORMALIDADES PARA CONTRAER MATRIMONIO
SECCIÓN I
DE LOS MATRIMONIOS ESPECIALES
...
4. Del Matrimonio de Hecho

748- PITTI G., Ulises. Régimen Jurídico, cit., p. 104.
749- BORGONOVO, Oscar, El concubinato, cit., p. 29.
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Artículo 53. La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para
contraer matrimonio, mantenida durante cinco (5) años consecutivos en
condiciones de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos del
matrimonio civil.
Artículo 54. Las personas legalmente capacitadas son los menores adultos, las
que no estén ligadas por vínculos matrimoniales y las que no se hallen
comprendidas en los impedimentos establecidos en el Artículo 34.
La condición de singularidad consiste en que la unión sea de un sólo hombre
con una sola mujer.
La condición de estabilidad se cumple cuando la convivencia sea constante,
durable y permanente.
Artículo 55. Los convivientes podrán solicitar, conjuntamente, al Registro Civil
la inscripción del matrimonio de hecho, el cual podrá tramitarse por intermedio
de los corregidores.
Esta solicitud se elevará a la Dirección General o a la Dirección Regional del
Registro Civil, y deberá probarse el matrimonio de hecho, con las declaraciones
de dos personas honorables y vecinas del lugar donde se ha mantenido la unión,
las cuales se rendirán ante los corregidores del lugar de residencia de los
convivientes.
La Dirección General o Regional ordenará, mediante resolución, la inscripción
respectiva, una vez hecha la comprobación del matrimonio; y éste surtirá
efectos civiles desde la fecha en que se cumplan las condiciones señaladas en el
Artículo 53.
Artículo 56. El matrimonio de hecho podrá comprobarse judicialmente, cuando
no se haya efectuado la solicitud a que se refiere el artículo anterior, por uno de
los convivientes u otro interesado, para los efectos de la reclamación de sus
derechos, mediante los trámites que determina el Libro IV de este Código.
La sentencia ejecutoriada declarativa de la existencia del matrimonio, surtirá
efectos civiles desde cuando, según lo probado, se cumplieren las condiciones
establecidas en el Artículo 53. Para el caso, en la sentencia el juzgado
determinará la fecha respectiva.
Artículo 57. El Ministerio Público, en interés de la moral y la ley, o de tercero
que alegue derechos afectados por la inscripción, podrá oponerse a que se haga
la inscripción o impugnarla después de verificada, si la declaración fuese
contraria a la realidad de los hechos.
Artículo 58. La impugnación que se hiciere al matrimonio de hecho ya inscrito
en el Registro Civil, no podrá presentarse después de un año, a partir de la
fecha en que se efectuó la inscripción registral, salvo lo dispuesto en el párrafo
final del Artículo 227 de este Código.
Artículo 59. En caso de disolverse la unión de hecho, aunque no haya sido
reconocida legalmente como matrimonio, a pesar de haber vivido la pareja en
condiciones de singularidad y estabilidad por cinco (5) años consecutivos, le
corresponderá, a cada uno de los miembros de dicha unión, la mitad de los
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bienes y frutos de éstos, adquiridos a título oneroso por cualquiera de ellos
dentro del término de la unión.

Destacamos as seguintes características desse modelo, conforme os
acima transcritos dispositivos legais do Panamá750:
- estabelece a obtenção de “todos los efectos del matrimonio civil”,
mas, para tanto, o registro civil não seria pressuposto, embora facultado
(“los convivientes podrán” – arts. 53 e 55) solicitar a inscrição do
“matrimonio de hecho”;
- os requisitos estão previstos no art. 53: pessoas capacitadas para o
matrimônio; decurso de cinco anos consecutivos em condição de
sigularidade (“un sólo hombre con una sola mujer” – art. 54, segundo
parágrafo) e estabilidade (convivência constante, durável e permanente);
ausência de impedimentos
- a inscrição no Registro Civil pressupõe requerimento conjunto dos
conviventes e prova do “matrimonio de hecho”, mediante declarações de
duas pessoas honradas e vizinhas do lugar onde foi mantida a união;
- opção de requerimento judicial, inclusive de forma unilateral ou
mesmo por outros interessados (art. 56);
- intervenção do Ministério Público;
- possibilidade de impugnação ao requerimento de inscrição no
Registro Civil;
- efeitos desde o preenchimento dos requisitos previstos no art. 53;
Comparado com o sistema brasileiro, observamos o seguinte751:
- é apenas facultada a inscrição no Registro Civil para o “matrimonio
de hecho” surtir os efeitos do casamento formalizado, mas no Brasil a
750- Por se tratar de texto legal bastante detalhado, conforme acima transcrito, apenas
faremos menção aos respectivos artigos.
751- Além do que já registramos no Capítulo IV, nos respectivos itens dedicados a cada
um dos requisitos.
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Constituição da República, art. 226, § 3º, segunda parte, trata de conversão
da união estável em casamento;
- o art. 1.726 do Código Civil brasileiro prevê procedimento judicial,
todavia, conforme estamos a sustentar, é mais apropriada a via
administrativa, perante o Oficial do Registro Civil, como regra e, apenas
excepcionalmente, se houver impugnação, remessa à apreciação judicial;
- quanto aos requisitos: a) são requisitos comuns a ambos os
sistemas:

relacionamento

de

“duas

pessoas

de

sexo

diferente”,

singularidade (relacionamento monogâmico), estabilidade (continuidade);
b) são requisitos distintos: prazo mínimo estabelecido pela norma
panamenha;

exigência

de

coabitação,

ainda

que

indiretamente,

considerando a exigência de testemunhas vizinhas ao local onde foi
mantida a união, enquanto no Brasil inexiste semelhante disposição legal e
predomina o entendimento da Súmula n. 382 do Supremo Tribunal Federal:
A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à
caracterização do concubinato); c) no Brasil não há previsão legal
expressa referente à capacidade matrimonial e idade núbil;
- com relação à data do início dos efeitos matrimoniais,
diversamente, o sistema brasileiro não tem expressa previsão legal e
normas de Corregedorias-Gerais de Justiça, bem como pronunciamentos
pretorianos, não são unânimes a respeito;
- ambos os sistemas têm normas para as uniões mantidas na
informalidade.

b.3) Guatemala:
Código Civil
Decreto Ley n. 106
CAPITULO II
De La Unión De Hecho
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Artículo 173.- (Cuándo procede declararla).- La unión de hecho de un hombre y
de una mujer con capacidad para contraer matrimonio, puede ser declarada por
ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzca
efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido
constantemente por más de tres años ante sus familiares y relaciones sociales,
cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de
auxilio recíproco.
Artículo 174.- (Cómo se hace constar).- La manifestación a que se refiere el
artículo anterior, se hará constar en acta que levantará el alcalde, o en
escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario.
Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u
oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus
nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida en común.
Artículo 175.- (Aviso al Registro Civil).- Dentro de los quince días siguientes, el
alcalde o el notario dará aviso al Registro Civil jurisdiccional para que
proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina que entregará a los
interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos
que la certificación de matrimonio. *(ms51)*
La falta de este aviso será sancionada con una multa de cinco quetzales, que
impondrá el juez local a solicitud de parte.
La certificación del acta municipal o el testimonio notarial, se presentarán al
Registro de la Propiedad, si se hubieren declarado inmuebles, como bienes
comunes.
Artículo 176.- (Enajenación de bienes).- Los bienes comunes no podrán
enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes, mientras dure la
unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos.
Artículo 177.- (Unión de menores).- Los alcaldes o notarios no podrán aceptar
declaración de unión de hecho de menores de edad, sin el consentimiento de los
padres o del tutor o, en su caso, autorización del juez.
Artículo 178.- (Solicitud de reconocimiento judicial).- También puede solicitar
el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por
existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse
el interesado ante el juez de Primera Instancia competente, quien en sentencia
hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada.
En dicha declaración, fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio
principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella.
La certificación de la sentencia favorable al demandante, deberá presentarse al
Registro Civil y al de la Propiedad si hubiere bienes inmuebles, para que se
proceda a las respectivas inscripciones.
Artículo 179.- (Término).- La acción a que se refiere el artículo anterior, deberá
iniciarse antes de que transcurran tres años desde que la unión cesó, salvo el
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derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial
de la unión de hecho de sus padres, para el solo efecto de establecer su filiación.
Artículo 180.- (Uniones ilícitas).- La mujer que a sabiendas que el varón tiene
registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que a sabiendas que
la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, hicieren vida común, no
gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiere sido
disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes.
Artículo 181.- (Preferencia en varias uniones).- En el caso de que varias
mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión de hecho
con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor
de aquélla que probare los extremos previstos en el Artículo 173; y en igualdad
de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo
dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se
pretendan se declaren, coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria
respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien
se mantuvo la unión de hecho.
Artículo 182.- (Efectos de la inscripción).- La unión de hecho inscrita en el
Registro Civil, produce los efectos siguientes: 1º.- Los hijos nacidos después de
ciento ochenta días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho, y los
nacidos dentro de los trescientos días siguientes al día en que la unión cesó, se
reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la
cual se admite prueba en contrario; 2º.- Si no hubiere escritura de separación
de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos,
salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo
de ellos, a título gratuito, o con el valor o por permuta de otro bien de su
exclusiva propiedad; 3º.- Artículo 14 del Decreto-Ley número 218.- Derecho de
una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y, una vez
declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación del haber
común y adjudicación de los bienes que le correspondan; 4º.- En caso de
fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del
haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso
anterior; y 5º.- Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de
los cónyuges durante el matrimonio.
Artículo 183.- (Cese de la unión).- La unión de hecho puede cesar por mutuo
acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se constituyó, o por
cualquiera de las causas señaladas en el Artículo 155 para el divorcio y la
separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La
cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante
el juez de Primera Instancia del domicilio de los convivientes, o ante un notario
pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el Registro
Civil, debe cumplirse previamente con lo que dispone el Artículo 163 de este
Código, con respecto al divorcio de los cónyuges.
Artículo 184.- El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal,
se heredan recíprocamente ab-intestado en los mismos casos que para los
cónyuges determina este Código.
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Las disposiciones de este Código relativas a los deberes y derechos que nacen
del matrimonio y al régimen económico de éste, tienen validez para las uniones
de hecho, en lo que fueren aplicables.
Artículo 185.- (Aviso al Registro).- Terminadas las diligencias de la cesación de
la unión y satisfechas las exigencias legales, la autoridad que haya intervenido
en ellas o el notario que autorice la escritura de separación, liquidación y
adjudicación de bienes, dará aviso al Registro Civil en que se inscribió la
unión de hecho, para que se haga la anotación correspondiente.
Artículo 186.- (Libertad de estado).- La separación una vez registrada, deja
libres de estado a hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones
que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos, quienes conservarán
íntegros sus deberes a ser alimentados, no obstante cualquier estipulación de
los padres.
Artículo 187.- (Matrimonio de uno de los unidos de hecho).- Para que pueda
autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida común
que estuviere registrada, es indispensable que se proceda a cumplir con lo
preceptuado en el Artículo 183.Artículo 188.- (Oposición al matrimonio).- Al matrimonio puede oponerse parte
interesada para exigir que previamente se resuelvan aquellas cuestiones y se
liquiden los bienes comunes.
El funcionario que intervenga en el matrimonio no podrá autorizarlo si el
solicitante no comprueba haber liquidado los bienes comunes y asegurado la
prestación de alimentos de los hijos.
Artículo 189.- (Matrimonio de los que están unidos de hecho).- Cuando las
personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la
autoridad respectiva o el notario a quien acudieren, lo efectuará con sólo
presentar certificación de la inscripción del Registro Civil, en la cual conste
dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga
como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración y
durante la unión de hecho.

Álvaro Villaça Azevedo752, ao estudar a legislação do Paraguai,
discorre sobre o Anteprojeto de Código Civil, que tem por base o Estatuto
das Uniões de Fato da Guatemala (Lei n. 444, de 1947). Entende que a
partir do momento em que o concubinato se constitui, os direitos e deveres
dos concubinos passam a ser análogos aos do casamento, embora não se
deva chegar ao exagero de formalidades registrais para que esses efeitos se
produzam. Conclui que “a formalização do concubinato, com seu
752- AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto, cit., p. 179.
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reconhecimento voluntário ou judicial obrigatório à produção de ditos
efeitos estampado no registro civil, leva à verdadeira situação de direito de
casamento, continuando negados os efeitos às ligações concubinárias não
formalizadas”.
Destacamos as seguintes características desse modelo, conforme os
acima transcritos dispositivos do Código Civil da Guatemala753:
- os arts. 173 a 188 dizem respeito à declaração de existência da
“unión de hecho” e à subseqüente possibilidade de ser a “unión de hecho
inscrita em el Registro Civil”, e o art. 189 trata do “matrimonio de los que
están unidos de hecho”;
- o detalhamento quanto aos procedimentos é bastante interessante e
poderia ser um referencial para o legislador brasileiro;
- quanto à unión de hecho declarada e inscrita em el Registro Civil,
os arts. 173 a 178 tratam dos requisitos e formalidades, sendo permitida a
via administrativa e facultada a via judicial (arts. 178 e 179);
- requisitos são os previstos no art. 173, bem como nos arts. 177 e
180;
- quanto aos efeitos, além de serem os iguales que la certificación de
matrimonio (art. 175), estão disciplinados pelo art. 182, além da inscrição
no “Registro de la Propiedad” (art. 1.75), e arts. 184, 186, 187 e 188;
- acerca da extinção, existem as disposições dos arts. 183, 185 e 186
Comparado com o sistema brasileiro, observamos o seguinte754:
- é permitida a inscrição no Registro Civil, ainda que não haja
matrimônio propriamente dito (art. 175 combinado com o art. 178);

753- Por se tratar de texto legal bastante detalhado, conforme acima transcrito, apenas
faremos menção aos respectivos artigos.
754- Além do que já registramos no Capítulo IV, nos respectivos itens dedicados a cada
um dos requisitos.
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- a via administrativa é a regra, com previsões bastante interessantes,
sendo opcional o procedimento judicial, enquanto que o art. 1.726 do
Código Civil brasileiro prevê procedimento judicial, embora nossa proposta
considere mais apropriada a via administrativa perante o Oficial do
Registro Civil como regra e apenas excepcionalmente, se houver
impugnação, remessa à apreciação judicial;
- quanto aos requisitos: a) são requisitos comuns a ambos os
sistemas: relacionamento “de un hombre y de una mujer”, o que pressupõe
singularidade (relacionamento monogâmico), estabilidade (continuidade),
ausência de previsão expressa sobre coabitação, publicidade, escopo de
constituir família; b) são requisitos distintos: prazo mínimo de “tres años” é
estabelecido pela norma guatemalteca; exigência expressa de capacidade
para contrair matrimônio e não ser “menor de edad”; c) no Brasil não há
previsão legal expressa referente à capacidade matrimonial e idade núbil;
- com relação à data do início dos efeitos matrimoniais, existe
previsão no art. 178 do Código da Guatemala, diversamente do sistema
brasileiro que não tem expressa previsão legal e as normas de
Corregedorias-Gerais

de

Justiça,

bem

como

os

pronunciamentos

pretorianos não são unânimes a respeito.

b.4) Paraguai:
LEY N° 1
DE REFORMA PARCIAL DEL CODIGO CIVIL
Asunción, 23 de diciembre de 1985.
UNION DE HECHO O CONCUBINATO
Artículo 83.- La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que
voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y singular,
teniendo ambos la edad mínima para contraer matrimonio y no estando
afectados por impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a
la presente ley.
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Artículo 84.- En la unión que reúna las características del artículo
precedente y que tuviera por lo menos cuatro años consecutivos de duración se
crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá
disolverse en vida de ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos
distribuirse los gananciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los
herederos del otro, por mitades.
Artículo 85.- Cuando la unión expresada hubieren nacido hijos comunes el
plazo de duración se considerará cumplido en la fecha del nacimiento del
primer hijo.
Artículo 86.- Después de diez años de unión de hecho o concubinaria bajo
las condiciones expresadas, podrán los concubinos mediante declaración
conjunta formulada ante el Encargado del Registro del Estado Civil o el Juez
de Paz, de la jurisdicción respectiva, inscribir su unión, la que quedará
equiparada a un matrimonio legal, incluso a los efectos hereditarios y los hijos
comunes se considerarán matrimoniales. Si uno solo de los concubinos,
solicita la inscripción de la unión, el Juez citará al otro concubino y luego de
escuchar las alegaciones de ambas partes decidirá en forma breve y sumaria.
Artículo 87.- Los bienes comunes de los concubinos que son los adquiridos
por cualquiera de ellos durante la vida en común, están afectados a la
satisfacción de las necesidades de la familia e hijos menores. Su administración
corresponde a cualquiera de ellos, indistintamente. Los bienes propios, que son
los que cada uno tenía antes de la unión o adquiridos durante ella por título
propio, están bajo la administración y disposición de su titular.
Artículo 88.- Los gastos que cada uno de los concubinos realice en beneficio
de la familia así como las obligaciones contraídas a tal efecto, obligan a ambos
y se abonarán con los bienes comunes. Si éstos fueran insuficientes se hará con
los bienes de cada uno, proporcionalmente.
Artículo 89.- Se presumen hijos del concubino los nacidos durante la unión
de éste con la madre, salvo prueba en contrario.
Artículo 90.- Si terminada la convivencia y efectuada la separación de
gananciales uno de los ex-concubinos careciere de recursos y estuviere
imposibilitado de procurárselos, podrá solicitar alimentos al otro mientras dure
la emergencia.
Artículo 91.- Si la unión termina por muerte de uno de los concubinos
siempre que ella tuviera cuanto menos cuatro años de duración el sobreviviente
recibirá la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuirá entre los hijos
del fallecido, si los hubiere. Si el causante tuviere bienes propios, el concubino
supérstite concurrirá con los hijos en igualdad de condiciones de éstos. El
derecho de representación del concubino supérstite solo se extiende a sus
descendientes en primer grado.

345

Artículo 92.- Si el fallecido no tuviere hijos pero dejare ascendientes, el
concubino sobreviviente concurrirá con ellos en la mitad de los gananciales,
por partes iguales.
Artículo 93.- Si el causante no tuviere descendientes ni ascendientes, el
concubino supérstite recibirá todos los bienes del mismo, excluyendo por tanto
a los colaterales.
Artículo 94.- El supérstite en las uniones de hecho que tuvieran cuanto
menos cuatro años de duración, gozará de los mismos derechos a las
jubilaciones, pensiones e indemnizaciones que correspondan al cónyuge.

Destacamos as seguintes características desse modelo, conforme os
acima transcritos dispositivos legais do Paraguai755:
- a “union de hecho”, a partir de quatro anos de convivência, “crea
entre los concubinos una comunidad de gananciales” (art. 84), mas apenas
poderá ser inscrita no “Registro del Estado Civil o el Juez de Paz” após
decorridos 10 anos (art. 86), inclusive sendo permitido requerimento
unilateral;
- requisitos são os previstos nos arts. 83 a 86;
- quanto aos efeitos, serão conforme as previsões dessa lei, e não
genericamente os do matrimônio, como ocorre em outros países; há efeitos
patrimoniais (arts. 87 e 88); presunção de paternidade (art. 89); direito a
alimentos (art. 90); direitos sucessórios (arts. 90 a 94).
Comparado com o sistema brasileiro, observamos o seguinte756:
- é permitida a inscrição no Registro Civil, ainda que não haja
matrimônio propriamente dito (art. 86), diversamente do sistema jurídico
brasileiro;
- para reconhecimento e permissão de Registro Civil, a via
administrativa é a regra, sendo opcional o procedimento judicial (art. 86),
755- Por se tratar de texto legal bastante detalhado, conforme acima transcrito, apenas
faremos menção aos respectivos artigos.
756- Além do que já registramos no Capítulo IV, nos respectivos itens dedicados a cada
um dos requisitos.
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enquanto que o art. 1.726 do Código Civil brasileiro prevê procedimento
judicial, embora nossa proposta considere mais apropriada a via
administrativa perante o Oficial do Registro Civil como regra e apenas
excepcionalmente, se houver impugnação, remessa à apreciação judicial;
- quanto aos requisitos: a) são requisitos comuns a ambos os
sistemas: relacionamento “de un varón y una mujer”, singularidade
(relacionamento monogâmico), estabilidade e de forma “pública”,
impedimentos matrimoniais; b) são requisitos distintos: prazo mínimo de
“cuatro años consecutivos” para formar “una comunidad de gananciales”
(art. 84) e de “diez años” para inscrição junto ao “Registro del Estado Civil
o el Juez de Paz”, e com isso a união “quedará equiparada a un matrimonio
legal”, gerando direitos sucessórios e “los hijos comunes se considerarán
matrimoniales” (art. 86); outra diferença é a expressa exigência de “edad
mínima para contraer matrimonio”, enquanto no Brasil não há previsão
legal expressa.

Existem outras previsões sobre casamento entre companheiros, não
especificamente de conversão, a saber:
- Senegal: Lei n. 61, de 12.06.1972, art. 114 dispõe: “Segundo a
escolha dos futuros esposos, o casamento pode ser celebrado pelo oficial do
estado civil ou constatado por ele ou seu delegado nas condições previstas
pela lei”. A respeito desse sistema, encontramos estudos de Abd’El-Kader
Boye757.
- Togo (Lei de 02.07.1962, art. 13), Tchad (Lei de 02.06.1961) e
demais países africanos que conservam as antigas leis costumeiras, além de
adotarem o sistema de influência européia, seguindo rito semelhante ao
senegalês retroanalisado, quanto ao procedimento administrativo, acerca do
relacionamento denominado “casamento costumeiro”.
757- BOYE, Abd’El-Kader. Les mariages, cit., p. 5-6 e 20-1.
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VII) Efeitos civis do casamento religioso
O tema é pertinente ao presente estudo.
Segundo ensinamentos de Washington de Barros Monteiro758, “em
parte, a razão que determinou a inclusão, no art. 226, § 3º, da Lei Maior, da
proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher, facilitando
sua conversão em casamento” decorreu da constatação de haver inúmeros
casais que, sem embargo da simplificação do procedimento, continuam
refratários à obtenção do registro sem os efeitos civis para o matrimônio
religioso que os une. Continuavam “à margem das formalidades legais, não
obstante os esforços governamentais de pronunciado sabor social, no
sentido de consolidar situações preexistentes e facilitar-lhes a legalização,
em benefício da organização familiar”.
Roberto Rosas759, ao tratar dos institutos de direito civil enaltecidos
pela Constituição Federal de 1988, considera “importante pensar-se na
regra do casamento religioso (abstrai-se o civil) com efeitos civis (CF, art.
226, § 2º). É grande o número de concubinos e de união estável com
casamento religioso, porém, sem o civil, por motivos religiosos, sociais, e
até econômicos (sem condições de pagamento)”.
Como observado no início destes estudos, em nosso país, até a
edição do Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, a Igreja Católica é que
ditava as normas sobre direitos matrimoniais.
Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi760, ao tratar de casamento
religioso como “casamento de fato”, sustenta que necessitaria da lei para
efetuar o registro; a “conversão em casamento” nada fez senão “antever, de
certo modo, o preceito constitucional”.

758- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 75.
759- ROSAS, Roberto. Constitucional e direito civil, cit., p. 36.
760- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável, cit., p. 80-1.
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Não efetivada a inscrição no registro civil, o casamento religioso,
para fins civis, equivalerá a uma união estável761.
Análise do acórdão que serviu de precedente para edição da Súmula
35 do Supremo Tribunal Federal762 demonstra que o casamento religioso
não levado a registro civil conferia à “esposa eclesiástica” a condição de
“concubina” – Recurso Extraordinário n. 47.724763.
Ademais, o procedimento do casamento religioso com efeitos civis
sem prévia habilitação (art. 1.516, § 2º, do Código Civil) pode ser um
referencial de lege ferenda764.
Flávio Augusto Monteiro de Barros765, acerca do procedimento a ser
observado para a conversão da união estável em casamento, considerando o
art. 1.726 do Código Civil de 2002 que passou a exigir requerimento ao
juiz, defende que seja observado o disposto na Lei n. 6.015/73, arts. 74 e
75, – conversão do casamento religioso em civil.
Com Waldemar Ferreira766 aprendemos aspectos históricos do tema,
bem como direito comparado, especialmente da Itália.

761- DINIZ, Maria Helena. Curso, vol. 5, cit., p. 117. MONTEIRO, Washington de
Barros. Curso, cit., p. 73.
762- Súmula 35 do STF - 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.
763- Ementa: Não havendo impedimento legal para o matrimônio, a concubina, casada
eclesiasticamente, tem direito a reparação pela morte do companheiro, em
conseqüência de acidente ferroviário (art. 22 do Dec. 26.818, de 1912). (Recurso
Extraordinário n. 47.724, Relator Ministro Victor Nunes, 2ª Turma, julgamento dia
26.03.1963). Destacamos em negrito.
764- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. O companheirismo, cit., p. 507-9: “o
procedimento da conversão deve adotar como modelo o procedimento de registro do
casamento religioso, sem prévia habilitação, tal como prevê o art. 74 da Lei n. 6.015/73,
mesmo porque o casamento religioso nestes moldes nada mais representa do que uma
das formas de exteriorização do companheirismo, desde que evidentemente sejam
observados os requisitos já assinalados, inclusive o lapso temporal de convivência.”
Negrito nosso.
765- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito, cit., p. 94.
766- FERREIRA, Waldemar. O casamento, cit, p. 3-4.
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Há disposição na Constituição Federal de 1988, no art. 226, § 2º –
“O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei”. De modo
semelhante, previram as Cartas Constitucionais de 1934, 1946 e 1967 –
Emenda Constitucional n. 01/1969.
No plano infraconstitucional existiram diversas normas767, e
atualmente vale mencionar as disposições das Leis n. 1.110, de 23.05.1950,
e n. 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos) e no Código Civil,
arts. 1.515 e 1.516.

7.1) Casamento religioso com efeitos civis
Maria Helena Diniz768 nos ensina que o casamento religioso terá
efeito civil, se observados os requisitos legais. Diz o art. 1.515 do Código
Civil que “O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a
validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no
registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração”.
O falecimento de um dos nubentes antes de feita a inscrição no
Registro Civil, depois de requerida, não obsta a concessão dos efeitos civis
ao matrimônio religioso769.
Exige o Código Civil, art. 1.516, caput: O registro do casamento
religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento
civil.
Poderá ser de duas modalidades, conforme o momento da habilitação
junto ao Registro Civil, prévia ou posterior ao ato religioso. Senão
vejamos:

767- Importante atentarmos para as hipóteses de revogação de parte das disposições
dessas mencionadas normas extravagantes, seja pela posterior em relação à anterior,
seja pelo texto codificado, o que procuraremos destacar ao tratarmos de cada um dos
assuntos.
768- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 50-3 e 114-8.
769- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso, cit., p. 75.
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7.1.a) Casamento religioso precedido de habilitação civil
É a norma do art. 1.516, § 1º, do Código Civil, semelhante ao
disposto na Lei n. 6.015, de 31.12.1973.
Os nubentes fazem processar a habilitação matrimonial perante o
oficial do Registro Civil, nos moldes do Código Civil, arts. 1.525, 1.526,
1.527 e 1.531, em seguida, observando-se o art. 1.532.
Nos expressos termos do Código Civil, art. 1.516, § 1º: O registro
civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias
de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício
competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido
homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o
referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação.

7.1.b) Casamento religioso não precedido de habilitação civil
Poderá ser registrado a qualquer tempo, desde que os nubentes,
juntamente com o requerimento de registro, apresentem a prova do ato
religioso e os documentos exigidos pelo art. 1.525 do Código Civil, bem
como supram eventuais pendências quanto aos requisitos no termo da
celebração religiosa. Em seguida, processada a habilitação matrimonial,
nos moldes dos aludidos arts. 1.525, 1.526, 1.527 e 1.531 do Código Civil,
e lavrada a certidão de inexistência de impedimento ou a respeito de causas
suspensivas, haverá registro, observando-se o art. 1.532 do Código Civil.
Nos expressos termos do Código Civil, art. 1.516, § 2º: O casamento
religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá
efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo,
no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade
competente e observado o prazo do art. 1.532.
Para quaisquer das modalidades, com relação à forma do
requerimento ao oficial do Registro Civil, entende-se cabível ser verbal,
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embora mais recomendável ser escrita, tendo em vista o caráter solene e
formal do matrimônio. Esse é o entendimento de Walter Ceneviva770,
considerando a norma constitucional objeto desta dissertação –
recomendação para facilidade na transformação da entidade familiar em
casamento.
7.2) Casamento religioso sem registro civil771
Como vimos, a inscrição do casamento religioso no registro civil é
imprescindível para que tenha efeitos civis.
No dizer de Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi772, o
relacionamento apenas com formalidade religiosa tem a natureza civil de
união estável, sendo que a “ausência de registro civil”, faltando a “inscrição
no Registro Civil”, o “invalida perante a lei”.
Por vezes, ocorre a situação de, com ou sem habilitação prévia, não
haver inscrição do casamento religioso no registro civil.
Considere-se que: “A opção por um modelo distinto do casamento,
inclusive pela união estável, não está dissociada da possibilidade de as
pessoas quererem se unir nos termos que escolheram seguir”773.

770- CENEVIVA, Walter. Lei de Registros, cit., p. 167. É colacionado aresto do
Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n. 32-PR, 4ª Turma, rel. Ministro
Barros Monteiro, DJU de 02.10.1989, p. 15.349, com a seguinte ementa: DIREITO
CIVIL. REGISTRO DE CASAMENTO RELIGIOSO. O art. 73 da Lei de Registros
Públicos não exige que o requerimento dirigido ao oficial do cartório seja escrito,
dessumindo-se dai que pode ser verbal. Recurso Especial não conhecido.
771- O IBGE inclusive considera especificamente casais nessa situação, conforme
informações transcritas no Capítulo III, item 3.3.
772- DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. União estável, cit., p. 80-1.
773- COLTRO, Antônio Carlos Mathias, FIGUEIREDO, Sálvio, & MAFRA, Tereza
Cristina Monteiro. Comentários ao novo Código Civil, vol. XVII. Coordenador: Sálvio
de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 89.
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7. 3) Registro civil extemporâneo
Há divergência de entendimentos se, mesmo decorrido o prazo de 90
(noventa) dias, os efeitos retroagirão à data da celebração religiosa do
matrimônio.
Sílvio Rodrigues774 entende pela ampla retroatividade.
Walter Ceneviva775, em sentido contrário, entende pela perda de
eficácia do enlace religioso para fins de obtenção dos efeitos de civis de
casamento e sustenta a necessidade de novo matrimônio civil. Todavia,
“extinto o direito à acolhida da celebração religiosa, podem os nubentes
assegurar-lhe a formalização civil mediante nova habilitação, em solução
compatível com a regra constitucional de que a lei deve facilitar o acesso
da união estável ao registro público”.
Aliás, na nossa compreensão, mais do que o simples casamento, caso
se entenda pela não retroatividade, em termos de casamento civil, o período
de casamento apenas religioso terá os efeitos de união estável, havendo,
774- RODRIGUES, Silvio. Comentários ao Código Civil – vol. 17. Coordenador
Antônio Junqueira de Azevedo, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 15 – “O § 2º (do art. 1.516
do Código Civil) cogita do casamento religioso sem as formalidades regulares, ou seja,
sem o processo de habilitação perante a autoridade competente. Isso equivale a dizer
que, provada a celebração de um casamento religioso, ainda que anos atrás, a lei
defere ao casal a prerrogativa de tê-lo registrado desde que os cônjuges
manifestem sua vontade em tal sentido, e se submetam a um processo de
habilitação para demonstrar que não estão impedidos. Aquela união ganha vida e
se transforma em casamento, tendo sua validade retroagida à data da celebração.
Essa é uma das inovações do Código de 2002 em relação ao anterior, embora essa regra,
como apontei antes, já se encontre em nossa legislação desde a Lei n. 1.110, de 23 de
maio de 1950.” Negrito nosso.
775- CENEVIVA, Walter. Lei de Registros, cit., p. 167 e 170. Ao da modalidade de
habilitação prévia, assim adverte: “Prazo decadencial para o registro. O prazo de
noventa dias previsto no Código Civil de 2002 a contar da celebração é decadencial, isto
é, não promovido o registro, entende-se que os nubentes desinteressaram-se pela
produção de efeitos civis. Esgotado o prazo, os nubentes terão de se habilitar novamente
e, querendo casar-se, cumprir todas as formalidades civis, porque o oficial não poderá
registrar o anterior, facultado aos nubentes o rito especial do art. 74”. No que se refere à
modalidade de habilitação posterior, sustenta: O registro que produz efeitos jurídicos a
partir da celebração matrimonial é apenas o requerido em noventa dias, a contar de
sua realização. ... A habilitação vale por noventa dias. Se o celebrante não registrar o
casamento religioso em até mais noventa dias e se o prazo de habilitação não estiver
encerrado, será possível novo casamento.” (Negrito nosso).
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pois, emblemática hipótese de aplicação do instituto em estudo – conversão
da união estável em casamento.
Maria Helena Diniz776 ensina que, esgotado o prazo de 90 dias sem
que se tenha promovido o registro, evidencia-se desinteresse dos nubentes
pela produtividade de efeitos civis para o matrimônio religioso, de maneira
que, se quiserem, terão de se habilitar novamente e, sendo a intenção,
casar-se, observando todas as formalidades, porque o oficial não poderá
efetivar o registro.
O prazo constante do art. 1.516 do Código Civil é decadencial777 –
não postulado o registro, presume-se terem os nubentes se desinteressado
da obtenção de efeitos civis.
Concordamos com Lourival Silva Cavalcanti que, havendo certo
decurso de tempo para tal registro, haverá, na prática, “conversão de união
estável em casamento” – não exatamente o instituto proclamado pela
Constituição Federal de 1988.

776- DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., p. 115.
777- COLTRO, Antônio Carlos Mathias, & outros. Comentários, cit., p. 90.
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VIII) Projetos de lei no Congresso Nacional778
Projeto de Lei n. 276/2007 – propõe a seguinte redação para o art.
1.726 do Código Civil de 2002: “A união estável poderá converter-se em
casamento, mediante requerimento de ambos os companheiros ao oficial do
Registro Civil de seu domicílio, processo de habilitação com manifestação
favorável do Ministério Público”.
Quanto às propostas de modificação do Código Civil de 2002, acerca
do instituto união estável, sugerimos a leitura do Projeto de Lei n. 6.960 de
2002, com a respectiva exposição de motivos. A respeito do tema há
estudos de Juarez de Oliveira, Antonio Cláudio da Costa Machado e
Zacarias Barreto779.
Pesquisa no site do Congresso Nacional780 nos leva a outros projetos
de lei sobre o tema.
Projeto de Lei n. 674/2007, dispõe sobre o denominado “Estatuto das
Famílias”, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados recentemente (dia 15 de dezembro de
2010). Essa proposição legislativa, embora venha sendo objeto de
críticas781, traz previsões interessantes.
778- Observamos constar merecido reconhecimento à Profa. Dra. Maria Helena Diniz,
dentre outros cultores do direito, no Voto do Exmo. Sr. Relator desse Projeto de Lei,
Deputado Regis de Oliveira, relativamente ao Projeto de Lei n. 276/2007, com os
seguintes dizeres: “Cumpre salientar que, o Projeto de lei de autoria do saudoso
deputado Ricardo Fiúza, foi resultado de um longo e valioso trabalho de pesquisa
realizado pelo então deputado com o auxilio de renomados juristas deste País, entre
eles, a professora Maria Helena Diniz, …”.
779- OLIVEIRA, Juarez de, MACHADO, Antonio Cláudio da Costa, & BARRETO,
Zacarias. Código Civil de 2002 – comparado e anotado. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2002, p. 751 a 808.
780- http://www.camara.gov.br .
781- Dentre os críticos desse projeto legislativo, está o Deputado Federal Regis de
Oliveira, que apresentou voto em separado, com alguns dizeres merecedores de
observação. A saber: VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA:
O exame da técnica legislativa, da constitucionalidade, da juridicidade e do mérito da
matéria de direito civil e de direito processual civil, conduzem a não aprovação do PL
674/2007, de seu substitutivo e apensados, como se demonstrará a seguir. No exame de
técnica legislativa, o PL 674/2007 deve ser rejeitado, pelas seguintes razões. O PL

355

674/2007 pretende revogar todo o Livro de Direito de Família do Código Civil em
vigor e modificar substancialmente toda a sua regulamentação, criando um estatuto
autônomo. Cada Livro do Código Civil possui institutos que lhe são próprios. As
normas que os unem ou entrelaçam são encontradas na sua Parte Geral. Nela vamos
encontrar os institutos que são comuns a todos os ramos do Direito Civil e que
promovem a unidade sistemática do Código Civil. Essa unidade deixará de existir, se
aprovado o PL 674/2007, com prejuízos graves à proteção da família. Não há
justificativa para o ressurgimento da discussão Código Civil versus microssistemas,
quando Código Civil vigente tem apenas sete anos de vigência. A implementação de um
Estatuto das Famílias, dissociado do Código Civil, como pretende o PL 674/2007,
retoma a velha e superada apologia da descodificação, que está ultrapassada pela
realidade dos fatos. Ressalte-se que inexistem argumentos que justifiquem a
necessidade, oportunidade e conveniência de extirpar o Direito de Família do Código
Civil. Essa proposta realizada pelo PL 674/2007 não encontra apoio nem mesmo no
Direito Estrangeiro mais evoluído. Em todos os países com tradição e evolução
jurídica, o Direito de Família é regulado no Código Civil. Na Europa, berço das mais
importantes codificações do mundo moderno, praticamente não se encontram estatutos
de família desmembrados do Código Civil. Assim, são citados países como Alemanha,
França, Itália, Bélgica, Holanda e Portugal, que mantêm a regulamentação do
Direito de Família no Código Civil. Na América do Sul também não há estatutos de
família nos países de cultura mais próxima e tradição romano-germânica. Dentre os
países que mantêm a regulamentação do Direito de Família no Código Civil, citam-se
Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Paraguai. Estes dois últimos, inclusive, tiveram
Códigos Civis recentemente elaborados. Somente em países sem desenvolvimento e
tradição jurídica, é adotado o sistema da regulamentação do Direito de Família em
forma de microssistema ou estatuto, como, por exemplo, na Argélia, Angola, Senegal,
Marrocos, Congo e Etiópia.
Ressalte-se que nos países em que os estatutos de família existem, citando-se, aqui, os
países islâmicos, esse sistema foi utilizado para reforçar e legitimar a inferioridade da
mulher e a desigualdade entre os filhos. Acrescente-se, ainda, ser imprópria a
designação que o Projeto de Lei 674 de 2007 contém de ‘Estatuto das Famílias’, o que,
na verdade, discrimina entidades familiares com formações diversas. A Constituição da
República Federativa do Brasil reservou ‘especial proteção do Estado’ (artigo 226) ao
núcleo familiar, à ‘Família’ (e não às Famílias) deixando antever que a proteção à
família, como própria afirmação da dignidade da pessoa humana, alcança todas as
entidades familiares possíveis, não havendo como se estabelecer qualquer tipo de
distinção. A família, qualquer que seja o seu formato, é o principal instrumento para o
pleno desenvolvimento da personalidade humana. A Constituição Federal, quando fala
em proteção ‘à Família’, está protegendo todo e qualquer modelo de convivência
afetiva, desde que exista a formação de uma entidade familiar. A proteção
constitucional é estendida, igualitariamente, a todos os novos modelos familiares.
Mas não somente como proteção às entidades familiares em si mesmas, mas, sim,
como proteção às pessoas que compõem a família. A proteção constitucional à família
é abrangente e indivisível. Em suma, o PL 674/2007, denominado Estatuto das
Famílias, intenciona revogar todo o Livro do Direito de Família do Código Civil
vigente e contém proposições que prejudicam a família brasileira e violam os
princípios constitucionais mais elevados, deixando de oferecer a indispensável
proteção à família, à criança e ao adolescente, desrespeitando a dignidade da pessoa
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Assim é que, com relação ao específico tema em estudo, não
podemos deixar de reconhecer que esse Projeto de Lei n. 674/2007 tem o
mérito de estabelecer detalhado procedimento para a conversão da união
estável em casamento, aliás, pela via administrativa. Senão vejamos:
Art. 64. A união estável pode converter-se em casamento, mediante pedido
formulado pelo casal ao oficial de registro civil, no qual declarem que não têm
impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que passam a adotar,
dispensada a celebração.
Parágrafo único. Os efeitos da conversão se produzem a partir da data do
registro do casamento.
SEÇÃO III
DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
Art. 249. Os conviventes podem, de comum acordo e a qualquer tempo,
converter a união estável em casamento.
Art. 250. O pedido será formulado ao Oficial do Registro Civil das Pessoas
Naturais onde residam, devendo os conviventes:
I – comprovar que não estão impedidos de casar;
II – indicar o termo inicial da união;
III – arrolar os bens comuns;
IV – declinar o regime de bens;
V – apresentar as provas da existência da união estável.
Art. 251. Lavrada a escritura, deverá o tabelião enviar certidão ao Registro
Civil em que ocorreu o casamento, para averbação.
§ 1.º A certidão do divórcio deverá ser averbada no registro de imóvel onde se
situam os bens e nos registros relativos a outros bens.
§ 2.º O envio da certidão aos respectivos registros poderá ser levado a efeito
por meio eletrônico.
Art. 252. A conversão somente terá efeito perante terceiros após ser registrada
no registro civil.

A essa mencionada proposição legislativa n. 674/2007 também está
apensado o Projeto de Lei n. 2.285/2007, do Deputado Federal Sérgio
Barradas Carneiro, que no art. 67 adota a modalidade administrativa,
estabelecendo requisitos e efeitos782.

humana, atingindo os direitos da personalidade e infringindo o relevante princípio da
separação dos poderes, como será demonstrado a seguir.
782- “Art. 67. A união estável pode converter-se em casamento, mediante pedido
formulado pelo casal ao oficial de registro civil, no qual declarem que não têm
impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que passam a adotar,
dispensada a celebração. Parágrafo único. Os efeitos da conversão se produzem a
partir da data do registro do casamento.” Justificativa: “União estável - O Estatuto das
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IX) Sugestão de lege ferenda
Consideramos os ensinamentos de Kildare Gonçalves Carvalho783 a
respeito de técnica legislativa.
Idealizamos um projeto de lei, considerando como “justificação”, o
que ponderamos em cada um dos itens retro. A saber:

PROJETO DE LEI N._________, DE 2011.
(Do Sr. Fulano de Tal)
Regulamenta o disposto na segunda parte do § 3º do art. 226 da
Constituição da República, com revogação de artigo do Código
Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei regulamenta a conversão da união estável entre o
homem e a mulher em casamento, nos termos da segunda parte do §
3º do art. 226 da Constituição da República, com revogação de artigo
do Código Civil.
Art. 2º. A conversão da união estável entre o homem e a mulher
em casamento pode ser requerida pelos companheiros, de comum
acordo e a qualquer tempo, mediante procedimento administrativo,
junto ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais.
Parágrafo único. O requerimento será firmado por ambos os
companheiros.

Famílias procurou eliminar todas as assimetrias que o Código Civil ostenta em relação
à união estável, no que concerne aos direitos e deveres comuns dos conviventes, em
relação aos idênticos direitos e deveres dos cônjuges. Quando a Constituição se dirige
ao legislador para que facilite a conversão da união estável para o casamento, não
institui aquela em estágio provisório do segundo. Ao contrário, a Constituição assegura
a liberdade dos conviventes de permanecerem em união estável ou a converterem em
casamento”.
783- CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica legislativa. Belo Horizonte: Del Rey,
3ª edição, 2003, p. 31 a 77.
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Art. 3º. Os companheiros deverão ter capacidade para o
casamento e não incorrer em causa de impedimento para o
casamento.
Art. 4º. Os companheiros sujeitam-se às causas suspensivas para
o casamento.
Art. 5º. A conversão da união estável em casamento sujeita-se à
adoção do regime matrimonial de bens, na forma e segundo os
preceitos da lei civil, inclusive ao art. 1.639 da Lei n. 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil.
Parágrafo único. Não se aplicará o disposto no art. 1.641, inciso
II, se o tempo de união estável for superior a 05 (cinco) anos ou se
houver prole em comum.
Art. 6º. O requerimento se processará perante o Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais.
§ 1º. O requerimento será formulado ao Oficial do Registro Civil
das Pessoas Naturais, do domicílio dos companheiros ou de ao
menos um dos companheiros, se distintos os domicílios.
§ 2º. O requerimento de conversão da união estável em
casamento será firmado por ambos os companheiros, de próprio
punho, ou a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os
seguintes documentos:
I - certidão de nascimento ou documento equivalente;
II - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência
legal estiverem, ou ato judicial que o supra;
III - declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não,
que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os
iniba de casar;
IV - declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual
dos companheiros e de seus pais, se forem conhecidos;
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V - certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença
declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em
julgado, ou do registro da sentença de divórcio ou certidão do
divórcio extrajudicial, realizado nos moldes do art. 1.124-A da Lei n.
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil;
VI - prova da existência da união estável.
§ 3º. A prova da existência da união estável se dará por todos os
meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados em lei, em especial:
I - pela existência de prole comum, comprovada mediante
certidão de nascimento;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto sobre a renda do segurado, na qual
conste o interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - anotação constante na Carteira de Trabalho e da Previdência
Social, feita pelo órgão competente;
VI - anotação constante de Ficha ou Livro de Registro de
Empregados;
VII - declaração especial feita perante tabelião;
VIII - prova do mesmo domicílio;
IX - prova de encargos domésticos evidentes e existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
X - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
XI - conta bancária conjunta;
XII - registro em associação de qualquer natureza, no qual conste
o interessado como dependente do segurado;
XIII - apólice de seguro na qual conste o segurado como
instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

360

XIV - ficha de tratamento em instituição de Assistência Médica,
na qual conste o segurado como responsável;
XV - escritura de compra de imóvel pelo segurado, em nome do
dependente.
Art. 7º. Será observado o procedimento previsto pelos arts. 1.526
a 1.530 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Parágrafo único. Dos editais constará que se trata de conversão
da união estável em casamento.
Art. 8º. Cumpridas as exigências previstas nos artigos anteriores,
independentemente de qualquer solenidade ou celebração de
matrimônio, será lavrado o assento do casamento, nos moldes do art.
70 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, no Livro “B” – de
registro de casamento.
§ 1º. Do assento constará que se trata de conversão da união
estável em casamento, sem mencionar data do início da união
estável.
§ 2º. Do assento será suprimida a indicação da data da
celebração, do nome e da assinatura do presidente do ato, dos
companheiros e das testemunhas, inutilizando-se os respectivos
espaços próprios.
Art. 9º. A conversão da união estável em casamento surtirá
efeitos a partir do assento no Registro Civil.
Art. 10. Revoga-se o art. 1.726 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil.
Art. 11. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua
publicação.
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JUSTIFICAÇÃO:
1) Esta proposição legislativa busca respeitar a hierarquia
normativa do disposto no art. 226, § 3º, da Constituição da
República, que apenas se refere à união estável entre o homem e a
mulher. Destarte, para equivalente regulamentação quanto aos
relacionamentos homossexuais será imprescindível eventual reforma
da Constituição da República, que venha a permitir o direito ao
casamento entre pessoas do mesmo sexo.
2) Existe orientação doutrinária para a edição de “uma lei
especial que estabeleça o modus faciendi” da conversão da união
estável entre o homem e a mulher em casamento, propugnada pela
Constituição da República, art. 226, § 3º, segunda parte (DINIZ,
Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva,
26ª edição, 2011, p. 450).
3) Para ser cumprido o mandamento provindo da Constituição
da República, art. 226, § 3º, segunda parte, é imperioso adotar o
procedimento administrativo, em vez do judicial. Dentre as muitas
razões para essa opção de procedimento, podem ser mencionadas:
a) o casamento religioso não levado a Registro Civil equivale
à união estável, porém, mesmo depois de decorrido o prazo
estabelecido pelo art. 1.516 do Código Civil, dependerá apenas do
procedimento administrativo para surtir efeitos civis;
b) diversos países, como Paraguai, Panamá e Guatemala, que
disciplinam o reconhecimento de efeitos matrimoniais para a união
de fato (ou “unión de hecho” na língua espanhola, adotada nesses
países), instituto bastante próximo da brasileira conversão da união
estável em casamento, adotam o procedimento administrativo e não
o judicial;
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c) o Código Civil, ao entrar em vigor, previa, no art. 1.526,
submissão do procedimento de habilitação matrimonial ao juiz como
regra, e não apenas excepcionalmente, mas a recente Lei n. 12.133,
de 17.12.2009, restabeleceu a norma anterior ao Código Civil de
2002, ao suprimir a parte final do caput do art. 1.526, voltando a ser
apenas excepcional a intervenção judicial, nos moldes do
acrescentado parágrafo único: “Caso haja impugnação do oficial,
Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao
juiz”. Enquanto não houve essa alteração do art. 1.526 do Código
Civil, até poderia se explicar o rigor trazido pelo art. 1.726 do
mesmo Estatuto, embora a norma Constitucional determine a
facilitação, mas com essa Lei n. 12.133/09, deixou de haver qualquer
resquício para a intervenção judicial ser regra, e não exceção;
d) muitas das normas de Corregedorias-Gerais de Justiça de
nossas Unidades Federativas, como São Paulo e Minas Gerais, vêm
buscando atenuar a intervenção judicial;
e) é adequado considerar as orientações doutrinárias, por
serem importante influência para o legislador (DINIZ, Maria
Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo:
Saraiva, 19ª edição, p. 324-31). E, sobre adoção do procedimento
administrativo, observamos:
e.1) Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
ressaltam haver entendimento, aprovado na Jornada de Direito Civil,
promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal, sob os auspícios do Superior Tribunal de Justiça, no
período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação
científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, que, acerca do
art. 1.726 do Código Civil, nos seguintes moldes: Enunciado n. 135:
“a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido
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dos companheiros perante o Oficial do Registro Civil, ouvido o
Ministério Público” (in: NERY JÚNIOR, Nelson, & ANDRADE
NERY, Rosa Maria de, Código Civil comentado, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 7ª edição, 2009, p. 1.217).
e.2) Regina Beatriz Tavares da Silva considera que “a
imposição de procedimento judicial dificulta a conversão da união
estável em casamento, em violação ao referido artigo da Constituição
Federal, devendo ser suprimida” e sugere alteração do art. 1.726 do
Código Civil, suprimindo a exigência da intervenção judicial. O
requerimento dos companheiros deve ser realizado ao Oficial do
Registro Civil de seu domicílio e após o devido processo de
habilitação, com manifestação favorável do Ministério Público, será
lavrado o assento do casamento, prescindindo o ato da respectiva
celebração. Informa essa doutrinadora haver oferecido ao Deputado
Ricardo Fiuza a seguinte “sugestão legislativa: Art. 1726. A união
estável poderá converter-se em casamento, mediante requerimento
de ambos os companheiros ao Oficial do Registro Civil de seu
domicílio, processo de habilitação com manifestação favorável do
Ministério Público e respectivo assento” (in: TAVARES DA
SILVA,

Regina

Beatriz,

Novo

Código

Civil

comentado,

coordenador: Ricardo Fiuza, São Paulo: Saraiva, 1ª edição, 9ª
tiragem, 2003, p. 1.540-1);
e.3) Maria Helena Diniz observa a existência de julgados
adotando essa entendimento (DINIZ, Maria Helena. Curso de
Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 26ª edição, 2011, p.
430);
e.4) Gustavo Tepedino advoga o seguinte, ao considerar o art.
8º da Lei n. 9.278/96, bem como o art. 1.726 do Código Civil de
2002: e.4.a) ser pressuposto para a conversão em casamento, nos
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termos da lei especial, a configuração da união estável estabelecida
entre pessoas desimpedidas, existindo “uma espécie de cláusula
implícita, pela qual a conversão era admitida ‘desde que não
houvesse impedimento e estando habilitados os conviventes’” e, com
efeito, “não parecia possível a dispensa do processo de habilitação,
previsto no art. 67 da Lei n. 6.015/73 e que integrava, por razões de
ordem pública, o sistema legal, do mesmo modo como parecia
inafastável a interveniência do Ministério Público”; e.4.b) “o
casamento, de toda sorte, era facilitado, como queria o texto
constitucional, pela dispensa da celebração, sendo a conversão um
procedimento substantivo ao ato solene, que se procedia mediante o
requerimento encaminhado ao oficial do Registro Civil da
circunscrição do domicílio do casal” – a convivência duradoura
oferece a segurança necessária para que, cumprindo o ditado
constitucional, pudesse ser suprimida a solenidade e assim facilitada
a conversão”. Itálicos nossos. (TEPEDINO, Gustavo. Temas de
Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª edição, 2008, p. 441).
4) É adequado utilizar a terminologia “companheiro”, por ser a
adotada pela Constituição Federal de 1988, art. 201, inciso V, e pelo
Código Civil.
5) Em razão de a conversão da união estável entre o homem e
a mulher em casamento surtir o efeito de torná-los unidos em
matrimônio, e por ser imprescindível preservar as normas regentes
do matrimônio, inclusive pelo interesse da sociedade a respeito, é
pertinente exigir observância das normas concernentes à capacidade
para o ato matrimonial, bem como causas suspensivas e aos
impedimentos, salvo as exceções expressamente previstas nesta lei
especial.
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6) Como prova da existência de união estável é adequado
estabelecer os mesmos meios já adotados pelo ordenamento jurídico,
como, por exemplo, os previstos no Decreto n. 611, de 21.07.1992,
que dá nova redação ao Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 357, de 07.12.1991, e incorpora as
alterações da legislação posterior, bem como observa o disposto nas
Leis n. 8.213, de 24.07.1991; 8.222, de 05.09.1991; 8.422, de
13.05.1992; e 8.444, de 20.07.1992.
7) A determinação constitucional para ser facilitada a
conversão da união estável em casamento permite:
a) dispensar qualquer solenidade ou celebração de matrimônio,
bem como as peculiaridades sobre como será feita a inscrição no
Registro Civil, inclusive porque as demais peculiaridades da situação
e do procedimento dispensam esse ato solene;
b) estabelecer que a conversão da união estável em casamento
surte efeitos a partir do assento no Registro Civil, inclusive porque
exigir o contrário seria criar dificuldades e se o casal desejar poderá
usar de outros meios para convencionar sobre o patrimônio.
8) O prazo de 30 (trinta) dias de vacatio legis parece ser o
suficiente, em especial para a finalidade de adaptação dos Serviços
de Registro Civil.
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X) Conclusão
Chegamos às seguintes conclusões:
1) Desde a antiguidade existe preocupação no sentido de que casais
unidos de modo informal possam vir a convolar matrimônio formal.
2) Embora o Poder Constituinte, no art. 226, § 3º, da Constituição
Federal de 1988, haja orientado para a edição de lei que facilite a conversão
da união estável em casamento, passados quase um quarto de século, o
legislador ordinário ainda não cumpriu essa missão ou ao menos não o fez
adequadamente, nem com a Lei n. 9.278, de 10.05.1996, muito menos com
o art. 1.726 do Código Civil de 2002. É certo que, existem projetos de lei a
respeito tramitando no Congresso Nacional.
3) Há situação de lacuna no direito, o que gera problemas jurídicos
de diferentes ordens, que as Corregedorias-Gerais de Justiça têm procurado
suprir a omissão do legislador ordinário. Todavia, a determinação
constitucional é para a edição de lei e não propriamente regulamentos de
cunho administrativo, como é a natureza das normas de CorregedoriasGerais de Justiça, em termos de atípica atividade legislativa do Poder
Judiciário. Seja como for, essa tomada de iniciativa do Poder Judiciário na
prática está viabilizando aos cidadãos o exercício do direito previsto na
Constituição da República.
4) Pesquisa de direito comparado revelou previsões normativas
semelhantes, embora sem a peculiaridade brasileira de, em sede
constitucional, estabelecer que deve a lei facilitar a conversão da união
estável em casamento.
5) Ocorre similaridade com o reconhecimento de efeitos civis para o
casamento religioso.
6) Há requisitos e efeitos concernentes à conversão da união estável
em casamento. Quanto aos requisitos, em linhas gerais, são os da existência
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de união estável, mas sob a égide dos previstos para o matrimônio. Os
efeitos basicamente são os do casamento civil tradicional.
7) A forma mais adequada para o legislador cumprir o mandamento
inserto na segunda parte do § 3º do art. 226 da Constituição Federal seria a
implementação da via administrativa, consistente em um simplificado e
célere procedimento de habilitação para casamento, porque todo
significado do instituto matrimônio não se coadunaria com uma simples
inscrição em Registro Civil das Pessoas Naturais, sem observância de
condições do casal.
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