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“Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é porque cada 

pessoa é única e nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa em nossa 

vida passa sozinha e não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um 

pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que 

as pessoas não se encontram por acaso”. 

 

(Charles Chaplin - http://www.pensador.info/autor/Charles_Chaplin/) 
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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado, realizada na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, tem por objetivo 

demonstrar os efeitos patrimoniais na esfera civil do Direito brasileiro nas 

relações de união estável entre casais não impedidos de constituir 

matrimônio e que optam pela união estável, trazendo uma análise quanto à 

aplicabilidade ou não das Leis nº. 8.971/94 e 9.278/96, frente à vigência do 

Código Civil quanto aos direitos sucessórios, real de habitação e de 

alimentos dos companheiros. Apresenta-se o conceito e aspectos jurídicos 

de família, constituída pela instituição do matrimônio, faz-se um paralelo, 

trazendo-os quanto à sua semelhança na união estável, instituída como 

entidade familiar pela Constituição Federal, sendo também objeto deste 

trabalho a análise quanto regime de bens adotado pelos companheiros, e 

também no que se refere à liberdade dos companheiros maiores de 

sessenta anos, ante a ausência de regulamentação específica na união 

estável. Também foi discutida a questão da necessidade ou não da outorga 

do convivente, administração dos bens e reflexos no direito da empresa, 

demonstrando o entendimento da jurisprudência, bem como leis 

estrangeiras que regem sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: união estável – família – sucessão – patrimônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation held at the Pontifical Catholic University of São Paulo - 

PUC / SP, aims to show the property in the sphere of civil law in Singapore 

stable relationships between unmarried couples be prevented from marriage 

and opting for a stable relationship, bringing an analysis on the applicability 

or otherwise of Laws no. 8971/94 and 9278/96, compared to the duration of 

the Civil Code regarding inheritance, housing and real food companions. It 

presents the concept and legal aspects of family, consisting of the institution 

of marriage, it is a parallel, bringing them according to their similarity in the 

stable, established as a family entity in the Federal Constitution and is also 

subject of this analysis as property regime adopted by partners, and also 

with regard to freedom of fellow over sixty years, from the absence of 

specific rules in a stable relationship. Also discussed was the question of 

whether or not the signature of partner, manage the assets and reflection on 

the right of the company, demonstrating an understanding of the law, as 

well as foreign laws that govern on the issue.  

 

Keywords:  stable - family - succession - heritage. 
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PREFÁCIO 

 

O aumento do número de casais não casados, que convivem, não 

pode ser suficientemente explicado por um movimento cultural isolado e 

espontâneo, senão que responde as mudanças históricas da sociedade 

nesse momento cultural contemporâneo.  

No aspecto social da união estável, os elementos constitutivos e 

motivações existenciais geram o problema do seu reconhecimento e 

equiparação jurídica, em primeiro lugar com relação à família constituída no 

matrimônio, e em consequência, no aspecto patrimonial. 

 Muitos casais, embora desimpedidos de contrair matrimônio, optam 

por iniciar um relacionamento em união estável e, no decorrer do tempo, 

podendo formar um patrimônio. 

 Se dessa relação surgirem os filhos, daí surge a motivação de 

formalizar a união pela instituição do matrimônio, seja ela apenas no civil ou 

também no religioso. 

 Com isso, crescem os conflitos quanto à problemática conceitual no 

campo das relações pessoais e patrimoniais, principalmente na ausência 

de contrato que estipule o regime de bens a ser adotado. 

 Neste trabalho, serão abordadas as duas questões, pessoal e 

patrimonial, porém, com ênfase nesta última, no que tange exclusivamente 

ao campo do direito civil. 

 Porém, apesar da abordagem mais profunda ao campo patrimonial, 

não podemos nos escusar do campo pessoal, uma vez ser próprio do ser 

humano as relações interpessoais, mediante estados emocionais e manter 

a sobrevivência está unido à administração no campo emocional afetivo. 
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 Com isso, este estudo tem como foco a pesquisa quanto ao regime 

de bens adotado pelo Código Civil vigente, ou do regime adotado pelos 

companheiros por meio de contrato de convivência e também, quanto ao 

regime de bens na união estável de pessoas maiores de 60 anos, e a 

aplicação da analogia ao artigo 1641, II, do Código Civil.  

 No que se refere aos conflitos na concorrência da sucessão, direito 

real de habitação e alimentos, a doutrina e a jurisprudência nos mostram as 

divergências quanto à aplicabilidade do Código Civil e as Leis nº. 8.971/94 

e 9.278/96. Com relação a  beneficiário de seguros, a jurisprudência tem 

demonstrado a favor do convivente sobrevivente. 

 Assim, também será tratada a questão da necessidade de outorga do 

convivente, nas alienações de bens, como também quanto à administração 

do patrimônio e os reflexos no direito de empresa. 

 Sabemos que no Brasil é grande o número de casos de constituição 

de empresas cujos sócios são membros da família, ficando, assim, 

inevitável a confusão patrimonial da empresa e pessoal, da qual 

abordaremos, trazendo o entendimento jurisprudencial. 

 Foram analisados ainda, os projetos de lei, que tramitam no 

Congresso Nacional brasileiro, sobre as inclusões e alterações na 

legislação vigente, principalmente com relação ao direito sucessório do 

convivente sobrevivente, levantando controvérsias e sanando lacunas até 

então existentes. 
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CAPÍTULO I – A FAMÍLIA 

 

 

1.1. Considerações gerais 

 

 

 O conceito de família, em razão das transformações sociais, vem 

sofrendo ao longo do tempo, inúmeras modificações que acarretaram 

inclusive, uma ampliação de seu significado.  

 Segundo Cristina de Oliveira Zamberlam1, citando Sluzki, a palavra 

família foi utilizada em sua origem para denotar exclusivamente os serviçais 

e, por volta do século XV, seu significado se ampliou, abarcando todos os 

membros da casa, tanto servos como mulheres cativas e a descendência 

engendrada pelo chefe de família. 

 Segundo o conceito de família dado por Maria Helena Diniz2 trata-se 

de um grupo fechado de pessoas, composto de pais e filhos, e, para efeitos 

limitados, de outros parentes, unidos pela convivência e afeto em uma 

mesma economia e sob a mesma direção. 

 Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa3 é um fenômeno fundado em 

dados biológicos, psicológicos e sociológicos regulados pelo direito.  

 Para Pontes de Miranda, a expressão “família” tem significação 

sociológica, que é a de círculo social, duradouro, suscetível de revogação 

temporal dos seus membros sem perda de sua unidade.  

 Pela figura de São Tomás, pode ser definida como “um grupo de 

pessoas que se entreajudam diariamente, fazendo face, unidas, às 
                                                           
1ZAMBERLAM, Cristina de Oliveira, Os novos paradigmas da família contemporânea, Rio de 
Janeiro – São Paulo: Renovar, 2001, p 37. 
2DINIZ, Maria Helena.Curso de Direito Civil Brasileiro.v.5. 20ªed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.15. 
3VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2003, p. 23. 
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necessidades correntes da vida, comendo à mesma mesa e aquecendo-se 

à mesma lareira”.4  

 A delimitação, segundo Claudia Grieco Tabosa Pessoa5 do conceito 

família é fundamental aos estudos relativos aos efeitos patrimoniais, 

considerada, dentre outras coisas, a equiparação a entidade familiar 

promovida pela lei. 

 Contudo, a família, para Cristina de Oliveira Zamberlam6 surge como 

espaço privilegiado para que os opostos possam vir a se tornar 

complementares, pois família desperta, em todos, lembranças, emoções, 

saudades, expectativas quase sempre contraditórias, intensas e, 

principalmente, inegáveis. Pode-se dizer que família é algo universal e, por 

enquanto, eterno. 

A família é um fato natural. É criada pela natureza, não pelo homem. 

Não é um juiz competente, nem um sacerdote que constituem uma família, 

mas sim, o próprio fato social de integração dos sexos e, 

consequentemente, a constituição da prole. Nesse sentido, os legisladores 

da Califórnia assim têm entendido 

família é todo segmento humano capaz de manter a integridade 
física e mental de seus membros, que ali também conseguem 
moldar um sistema de objetivos e valores e, principalmente, um 
ambiente que ajude as pessoas a se recuperarem do estresse da 
vida exterior (Revista Veja, ed. 1185, de 05.06.1991, pág. 77).7 

 

 Assim, observa Noemia Alves Fardin8 que a família é também uma 

associação natural, constituindo, desta forma, uma verdadeira instituição 

social e jurídica, cuidada e regulada pelas leis, religião e moral. A função 

                                                           
4 JOLIVET, Régis, Tratado de filosofia. v.4. Rio de Janeiro: Agir, 1966,  p.370. 
5 PESSOA, Claudia Grieco Tabosa, Efeitos Patrimoniais do Concubinato. São Paulo: Saraiva, 
1997, p.03 
6 Op. cit., p 14. 
7 Revista Veja  05/06/1991 in FARDIN, Norma Alves, Aspectos sociojurídicos da união estável – 
Concubinato. 2ªed .Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado ,1993, p. 17. 
8 Op.cit., p. 20. 
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primordial de manter a sobrevivência está unida à de saber administrar o 

clima emocional e afetivo, imprescindíveis para o viver. De acordo com 

Aurora Perez, citada por Noemia Alves Fardin 

La función primordial del grupo familiar se constituye en la base 
organizadora del psiquismo humano [...] La convergencia de 
hombre y mujer en la constituición de la pareja conyugal propone 
la base, el inicio de un grupo familiar... La cultura condiciona el 
ejercicio de la sexualidad en la pareja conyugal, a condiciones que 
pueden variar de sociedad en sociedad... La familia,cualquiera sea 
la forma que presente, puede ser entendida como un grupo 
humano natural, vigente en cualquier tipo de sociedad presente 
actualmente sobre el planeta. Lo natural proviene del hecho de 
que la reproducción en el humano está mediatizada en dos sexos 
[...] La puesta en marcha de la vida del grupo familiar, solo por los 
sucesivos y pautados momentos evolutivos del mismo, cada uno 
de los aspectos descriptivos, va sufriendo ambates, en tanto tiene 

que dar lugar a la inclusión de siempre nuevas problemáticas.
 9 

 

 Assim, conclui-se que a família é fato natural cuja percepção das 

relações cotidianas entre seus membros dá-se pela assistência recíproca, 

ligado ao psiquismo sentimental, composto pelo equilíbrio entre os 

componentes no núcleo, qualquer que seja sua origem, matrimonial ou 

extramatrimonial. 

 

1.2. Evolução histórica 

 

A História não estuda apenas os fatos materiais e as instituições: seu 

verdadeiro objeto de estudo é a alma humana. Ela deve propor conhecer 

no que essa alma acreditou, pensou e o que sentiu nas diferentes fases da 

vida do gênero humano. 

                                                           
9 PEREZ, Aurora apud FARDIN, Noemia Alves Op. cit., p. 21.  
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 Na religião doméstica, na Grécia Antiga, segundo Fustel de 

Coulanges10, o homem não suplicava à divindade em favor dos outros 

homens;   invocava-a  apenas para si e para os seus. 

 A família grega, nas palavras de Moacir César Pena Jr11, era 

orientada pelo pai, que funcionava como um sacerdote. Todas as regras, 

inclusive as religiosas, eram fixadas no âmbito doméstico. Os cultos eram 

realizados pelo pai na própria casa, e não em templos. Cada família 

possuía deuses particulares, os quais eram seus ancestrais mortos e que 

os protegiam. Em todo lar havia um altar no qual o dono da casa era 

obrigado a manter o fogo aceso para que sua casa e sua família gozassem 

de proteção. 

 Na família romana, forte presença era marcada pela figura patriarca, 

e  todos giravam em torno de seu poder, o qual era absoluto, tendo decisão 

de vida e de morte, de mancipação e repúdio. Assim, em seu poder, os 

filhos tanto poderiam ser deixados para a morte, como poderiam ser 

vendidos. O filho do casal é estranho à família materna, pois da própria 

mãe ele só é parente porque ela se acha sob o poder do pai12.  

 O direito canônico sempre contemplou o companheirismo. Desde o 

início de sua elaboração, lembra Gustavo Borsset13, reconheceu a 

realidade sociológica das uniões fundadas no companheirismo, 

preocupando-se em regulá-las, atribuindo-lhes efeitos, principalmente para 

assegurar a monogamia e a estabilidade da relação do casal. 

 Há uma passagem histórica a qual mostra Santo Agostinho aceitando 

a concessão do batismo à mulher que vivia em concubinato, desde que ela 

se comprometesse a não abandonar o seu concubino. 

                                                           
10 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. 12ª ed. São Paulo: Hemus, 1975, p. 33. 
11 PENA JR, Moacir César.Direito das pessoas e das famílias –doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p.18. 
12 PENA JR, Moacir César. Op.cit., p.19. 
13 BORSSET, Gustavo A. Régimen jurídico Del concubinato. 4ª ed., Buenos Aires: Astrea, 1997, p. 
12. 
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 Na Antiguidade, segundo Moacir César Pena Jr14, a família possuía 

simultaneamente, base religiosa e política, sendo formada por um grupo de 

pessoas, no qual prevaleciam os interesses da instituição familiar, e seus 

membros rendiam culto a deuses através dos espíritos desencarnados dos 

seus ancestrais. 

 Esta mesma religião vela com cuidado pela pureza da família. A seus 

olhos, a falta mais grave, de quantas possam ser cometidas, é o adultério, 

porque a primeira regra do culto é que o lar se transmite de pai para filho. 

Assim, o adultério perturba a natureza do nascimento. 

 Encontrava norma na religião, o fato de o túmulo apenas dever 

encerrar os membros da família. Era considerado estranho  todo o filho 

nascido do adultério. Logo, parece evidente não poder esse descendente 

ser enterrado no túmulo porque, com este ato, violar-se-ia o mesmo, 

tornando-o impuro, cada oferenda ao túmulo converter-se-ia em impiedade.  

 Ainda, pelo adultério rompe-se a cadeia na série dos descendentes; a 

família, sem o conhecimento entre os antepassados. Assim, diz o hindu: “O 

filho do adultério anula nesta vida e na outra as oferendas dirigidas aos 

manes”. 

 Essa moral doméstica prescreve ainda outros deveres. E assim diz à 

esposa que ela tem o dever de obedecer, e ao marido o de mandar, porém, 

devem respeitar-se mutuamente. Onde a mulher não estiver, o culto 

doméstico torna-se incompleto e insuficiente. Grande desgraça para o 

grego é ter o “lar  

sem esposa”. 

                                                           
14 Op. cit.,p. 18. 
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 A origem das uniões livres, estáveis ou não estáveis, segundo 

Noemia Alves Fardin15, tem as mais variadas causas, seja ela por 

ignorância ou displicência, seja pelo casamento perante Deus lhes bastar, 

sem que haja a lei dos homens que a interfira. Há outros, ainda, que 

buscam a felicidade não encontrada no lar que fora destruído ou até 

abandonado, muitas vezes, negligenciando quanto ao futuro, preocupados 

somente com o sossego e tranquilidade presentes. Há ainda aqueles que 

buscam apenas a satisfação de luxúria, unida à satisfação dos instintos.  

 Tem-se o exemplo do Direito Romano, no qual o concubinato era 

considerado um casamento inferior, ou de segundo grau. 

 Entre os romanos a presença da mulher é de tal modo indispensável 

ao sacrifício que o sacerdote, ficando viúvo, perdia o sacerdócio. 

 A origem da família antiga não está apenas na geração. A exemplo 

disso, a irmã na família não se iguala a seu irmão e o filho emancipado ou a 

filha casada deixarem completamente de fazer parte dela, conforme as leis 

greco-romanas. O princípio da família nessa época não se encontra tão-

pouco no afeto natural.  

 O direito grego e o direito romano não levavam em consideração o 

sentimento. Podia de fato existir entre as pessoas, porém para o direito 

nada representava. 

 Assim, segundo a denominação de Fustel de Coulanges, família era 

um grupo de pessoas a quem a religião permitia invocar os mesmos manes 

e oferecer o banquete fúnebre aos mesmos antepassados. 

 Em relação às relações extramatrimoniais no Brasil, a sociedade 

sempre apresentou uma forma repressora. Isto devido à adoção de regras 

                                                           
15 Op.cit., p. 43. 
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rígidas em relação à família, que deveria estar sempre constituída no 

casamento formal. 

 Na época do Brasil Imperial, as leis brasileiras seguiam às 

Ordenações de Portugal que, sempre se colocaram contra as relações 

concubinárias e assim, igualavam-se à mancebia, conforme ensinamentos 

da Igreja Católica a qual vê, até os dias atuais, o matrimônio como um dos 

sacramentos da igreja. 

 A lei que rege o matrimônio civil em 1853, atribuindo ao Estado tudo 

o que concerne ao matrimônio, existindo apenas com o cumprimento de 

algumas formalidades, criou uma situação delicada ao deixar de 

reconhecer os efeitos civis do casamento religioso. Seus efeitos só foram 

reconhecidos com o advento da lei 57 de 1887, nos artigos 12 e 19. 

 Com o advento do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, o Brasil 

instituiu o casamento civil como o único meio de constituição de família 

legítima. Do mesmo modo, segundo Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti16, a Constituição de 1891 proibiu a dissolução do vínculo 

conjugal, por inegável influência da Igreja Católica, colocando à margem do 

Direito, tanto as famílias formadas por casamentos religiosos que, por sua 

vez, não possuíam efeitos civis, como aquelas resultantes de uniões 

informais. 

 A primeira legislação a trazer algum benefício à companheira foi o 

Decreto nº 2681, de 07 de dezembro de 1912, prevendo a prestação de 

indenização, pelas empresas de estradas de ferro, aos dependentes, 

inclusive à companheira, no caso de morte de passageiro. 

 Com a promulgação do Código Civil de 1916, a lei não regulamentou 

o concubinato nem na sua forma pura nem mesmo na sua forma impura. 

                                                           
16 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley, A união estável e o novo código civil. Disponível 
em www.jusnavegandi.com.br, acessado em 09/03/2008. 
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Determinou várias sanções a serem aplicadas às relações 

extramatrimoniais, em especial, àquelas que possuíssem algum 

impedimento matrimonial, ou seja, a forma adulterina de concubinato.  

 Assim, diz Edgar de Moura Bittencourt17 que a frequência da união 

livre como pressuposto do casamento, nos países latino-americanos, sofreu 

a influência da promiscuidade sexual típica do regime de escravidão, 

devido, às vezes, à persistência dos costumes matrimoniais de povos 

aborígenes. Outras vezes, com predominância do impulso sexual sobre as 

razões religiosas, ou mesmo, frente às dificuldades de comunicação entre 

parte dos lugares habitados e respectivos, à miséria e à falta de 

consciência do dever cívico. Todavia não se pode atribuir a nenhum deles, 

uma influência preponderante. 

 Nas palavras de Cristina de Oliveira Zamberlam18, o casamento 

constituía um contrato duradouro, e não podia ser rompido a não ser por 

sérias razões, tais como faltas graves cometidas por um dos cônjuges, não 

tomando por norma o sentimento como condição do casamento nem como 

critério de seu sucesso. 

 Podemos assim dizer que o Código Civil de 1916 foi repressor ao 

concubinato e a única forma benéfica contida na lei está no art. 363, I, que 

autorizava os filhos considerados ilegítimos, filhos de pessoas que não 

possuíssem os impedimentos contidos no art. 183, I a IV, a promover ação 

de reconhecimento de filiação contra pais e herdeiros, se comprovado o 

concubinato dos seus pais em momento da sua concepção. Mais uma vez 

abstendo-se de regulamentar ou mesmo conceituá-lo, demonstrando que o 

concubinato não era visto com bons olhos pela sociedade. 

                                                           
17 BITTENCOURT, Edgar de Moura. O concubinato no Direito. v1. Rio de Janeiro: Jurídica e 
Universitária, 1969, p.28 
18 Op. cit., p.30 
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Segundo Francisco José Cahali19, buscando equiparar a 

companheira à esposa para fins de pleitear alimentos, pensão, montepios e 

meio-soldo, Nelson Carneiro apresenta o projeto de lei nº 3845, em 1947, 

sobre Concubinato e uniões civis, com o objetivo, embora assim não 

identificado, de permitir a conversão da união estável em casamento. 

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 35, concedeu à 

companheira o direito de ser indenizada pela morte do amásio em caso de 

acidente do trabalho ou de transporte.  

Na primeira legislação previdenciária que estabeleceu direitos à 

companheira, Decreto n º 20.465, de 1931, empregou o termo "mulher", 

podendo por interpretação extensiva, ser aplicada também nos casos de 

mulher não casada. Já a Lei n º 3807, de 26 de agosto de 1960, Lei da 

Previdência Social, tornou possível a designação da companheira como 

dependente, na falta dos dependentes expressamente mencionados na lei.  

E ainda, com o advento da Lei nº 6015, de 31 de dezembro de 1973, 

Lei de Registros Públicos, autorizou a mulher solteira, separada 

judicialmente ou viúva, companheira de homem também solteiro, viúvo ou 

separado judicialmente a requerer a averbação do nome do companheiro 

em seu registro de nascimento. 

 A união extramatrimonial sempre esteve presente na sociedade e, 

durante muito tempo, a legislação manteve-se reticente sobre o tema, 

tendo alguns julgados negado efeitos jurídicos a essas relações 

consideradas imorais. Aos poucos o concubinato na sua modalidade pura, 

ou seja, sem impedimento foi, em algumas situações, reconhecido. 

 Segundo Noemia Alves Fardin20, vigorava em Portugal, nos tempos 

do descobrimento do Brasil, o casamento religioso, o qual passou a ser 

                                                           
19 CAHALI, Francisco José. Contrato de Convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p.05 
20 Op. cit., p. 46. 
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celebrado no Brasil a partir de 1603, pela religião católica, mantendo as 

tradições previstas nas Ordenações Filipinas. 

 Com a Lei nº 1.144, de 11 de setembro de 1861, foram estendidos os 

efeitos civis ao casamento religioso, após o registro do mesmo. Esta lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 3069, de 17 de abril de 186321.  

 Ocorre que a referida lei não foi satisfatória, haja vista as inúmeras 

lacunas e deficiências de seu texto. 

 Assim, várias leis foram criadas no intuito de instituir o casamento 

civil, porém, sem êxito. Com o advento do Decreto nº 9896, de 1888, foi 

instituído o registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos. O 

casamento no Brasil era celebrado de acordo com o ritual religioso. Com o 

advento da Lei nº 181, de 24 de janeiro de 1890, cria-se o casamento civil, 

negando, a partir de então, os efeitos civis ao matrimônio realizado perante 

a Igreja. A partir daí, o casamento religioso passou a gerar simples união 

estável22.  

 Os julgados acerca do concubinato com seu avanço tornaram-se de 

extrema importância para a evolução dos efeitos provenientes do 

concubinato, afastando, principalmente, o enriquecimento ilícito de uma das 

partes. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal acabou editando quatro 

súmulas jurisprudenciais a respeito, que trouxeram mais justiça e conforto 

para esses relacionamentos que não eram formalizados pela celebração do 

casamento. São 

Súmula 35: "Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a 
concubina tem direito a ser indenizada pela morte do amásio, se 
entre eles não havia impedimento para o matrimônio". 

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". 

                                                           
21 FARDIN, Noemia Alves. Op. cit., p. 46. 
22 FARDIN, Noemia Alves. Op.cit., p. 47. 
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Súmula 382: " A vida em comum sob o mesmo teto, ‘more uxorio’, 
não é indispensável à caracterização do concubinato". 

Súmula 447: "É válida a disposição testamentária em favor de filho 
adulterino do testador com sua concubina". 

 

Por muito tempo, para julgar os litígios decorrentes do concubinato, 

aplicou-se tão somente regras relativas ao Direito das obrigações e não o 

Direito de família, tendo em vista a união estável ter seu status de entidade 

familiar somente com a entrada em vigor da Constituição atual. 

Antes da Constituição Federal de 1988 era necessária a 

comprovação da existência de uma sociedade de fato entre as partes para 

que os efeitos patrimoniais pudessem ser aplicados, inclusive no que diz 

respeito à dissolução e partilha de bens. Ainda assim, só era possível a 

partilha se comprovados dois anos de contribuição através de atividade 

laborativa lucrativa para aquisição do patrimônio comum. 

Atualmente, a doutrina e a jurisprudência não prevê tal exigência, 

visto que a união estável entre homem e mulher, previsto no artigo 226, § 

3º, da Constituição Federal e artigo 1723, Código Civil, é uma entidade 

familiar. Porém, a teoria da sociedade de fato pode ser aplicada em alguns 

casos de relacionamentos impuros e concomitantes a um casamento, bem 

como nas relações homoafetivas, em que a doutrina tem entendido que não 

existe família propriamente dita, mas mera sociedade de fato entre as 

partes. 

O entendimento atual adotado por nossos tribunais tem considerado 

também o direito à companheira que, mesmo não exercendo nenhuma 

atividade laboral remunerada, com o trabalho no âmbito doméstico, ainda 

que de forma indireta, contribui para o crescimento do patrimônio comum. 

Esta pode ser indenizada pelos serviços prestados, com fundamento na 

vedação do enriquecimento sem causa. 
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A Constituição Federal não definiu o instituto da entidade familiar, 

cabendo à legislação ordinária delimitar esses parâmetros. Ela é 

reconhecida pelo atual Código Civil no âmbito do artigo 1.723, no livro de 

direito de família, tratando-se não somente de simples mudança didática na 

organização jurídica, revestindo a importância da mudança do ângulo de 

visão e o raciocínio de atribuição e distribuição de direitos decorrentes da 

união estável23. 

Com a promulgação da Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, é 

que se começou a tomar os parâmetros que conhecemos atualmente. 

Antes da referida lei, cabia aos julgadores delimitar tais parâmetros. A 

inovação trazida pela Lei 8.971 foi o procedimento ao direito de alimentos e 

sucessão, tornando a união estável equiparada, em alguns pontos, ao 

casamento, segundo Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti24. 

Mais tarde, com o advento da Lei 9.278, de 10 de maio de 1996, 

derrogou-se a Lei 8.971, de 1994, reconhecendo a necessidade de 

estabelecer um regime de bens nas uniões estáveis, na ausência de 

estipulação contratual estabelecido entre as partes, optando a lei por um 

regime semelhando ao da comunhão parcial de bens. Nesse caso um dos 

conviventes ou ambos que adquirirem patrimônio na constância na união 

estável e a título oneroso, são considerados frutos do trabalho e da 

colaboração comum, pertencendo a ambos em partes iguais, salvo 

estipulação em contrário, em contrato escrito, conforme preceitua o artigo 

1.725 do Código Civil. 

Atualmente temos em vigor a Lei 8.971, de 1994, e a Lei 9.278, de 

1996, que vieram a regulamentar o artigo 226, § 3º da Constituição Federal 

de 1988. Embora não trate sobre a matéria em todos os seus aspectos, 

                                                           
23 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e o novo código civil.  Belo Horizonte: Editora 
Del Rey, 2001, p. 221. 
24 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. A união estável e o novo código civil. Disponível 
em www.jusnavegandi.com.br, acessado em 09/03/2008. 
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podemos afirmar que trata-se de um grande avanço quanto às entidades 

familiares. 

O Brasil nunca tipificou o concubinato como crime, mas também não 

o regulamentava. Como a família deveria ser calçada no casamento, o 

relacionamento extramatrimonial não poderia ser reconhecido como família. 

Importante ressaltar que essa falta de regulamentação não se configura em 

uma repulsa ao concubinato, mas sim, na defesa da família legítima 

formada pelo casamento, apesar de essas relações concubinárias serem 

marcantes como fato social.  

Vale lembrar que a Constituição que reconheceu a união estável 

como entidade familiar não a equiparou com o casamento, sendo assim, 

não tendo as mesmas características deste, delegando à lei ordinária 

facilitar a conversão da união estável em casamento. 

 

1.3. Aspectos Jurídicos 

 

 Inúmeros são os sentidos do termo família. Na seara jurídica, de 

acordo com Maria Helena Diniz25 há três acepções fundamentais do 

vocábulo família: a) a amplíssima; b) a lata e c) a restrita. 

 A família, no sentido amplíssimo, abrange todos os indivíduos ligados 

pelo vínculo da consanguinidade ou afinidade, inclusive estranhos, ou seja, 

pessoas de seu serviço doméstico, que vivam em seu domicílio e constem 

de assentamento individual. 

                                                           
25 DINIZ, Maria Helena.Curso de Direito Civil Brasileiro. V5. 20ªed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.09-
10. 
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 No sentido lato, além dos cônjuges ou companheiros, e de seus 

filhos, abrange os parentes em linha reta ou colateral, bem como os 

parentes por afinidade. 

 Por fim, na classificação restrita da família, conforme artigo 226, §§ 1º 

e 2º da Constituição Federal, consiste no conjunto de pessoas unidas pelo 

matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e a prole. 

 Sendo a união estável uma realidade social, seus problemas 

apresentam-se aos tribunais desde muitos anos, buscando sua tutela 

jurisdicional, levando aos juízes a tarefa de enfrentar a questão e fornecer 

soluções.  

 O silêncio do Código Civil de 1916 ante ao tema da união estável, 

hoje não mais se justifica, haja vista a realidade da vida nos dias de hoje  

na qual demonstra forte vinculação afetiva, propiciando a moralidade de 

uma prole bem constituída, por vezes, até mesmo com melhor padrão que 

famílias geradas à sombra da legalidade.  

 Justiça e direito complementam-se à medida que a sociedade evolui 

com o tempo. Em cada situação prescinde de análise e tratamento 

individual. 

 As relações humanas geram efeitos jurídicos, que são denominados 

positivos e negativos, conforme resultados trazidos para as pessoas 

envolvidas.  

 Os efeitos jurídicos da união estável, segundo Noemia Alves Fardin, 

significam direitos e obrigações que têm os companheiros entre si e para 

com a prole, assegurando direitos de ordem assistencial, sucessória e 

patrimonial.  
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 É importante a clareza entre as partes da relação de união estável 

quanto às consequências no aspecto econômico e patrimonial e assim 

preservando os laços que atam a união estável: o amor e o afeto. 

 No direto francês, o Código Civil, atualizado de 2006, no artigo 515-8, 

caracteriza a união de fato por uma vida em comum que representa caráter 

de estabilidade e continuidade entre as pessoas, de sexos diferentes ou do 

mesmo sexo, as quais vivem em comunhão26. E ainda, traz como único 

regulamento acerca das relações estáveis no artigo 340-4 a presunção de 

paternidade27. 

 O Código Civil peruano de 1984, em seu artigo 32628, trata sobre os 

efeitos da união de fato, bem como meios de prova e extinção da união 

estável. 

 No direito venezuelano, conforme estabelece o art. 767 do Código 

Civil, de 26 de julho de 1982, há a presunção de união não matrimonial, 

                                                           
26 Del pacto civil de solidaridad y del concubinato 
Artículo 515-8 El concubinato es una unión de hecho, caracterizada por una vida en común que 
presenta un carácter de estabilidad y de continuidad, entre dos personas, de sexo diferente o del 
mismo sexo, que viven en pareja. 
27 Artículo 340-4*(Ley nº 72-3 de 3 de enero de 1972 art. 1 Diario Oficial de 5 de enero de 1972 en 
vigor el 1 de agosto de 1972) La acción debe ejercerse, bajo pena de prescripción, dentro de los 
dos años siguientes al nacimiento. 
(Ley nº 93-22 de 8 de enero de 1993 art. 25 Diario Oficial de 9 de enero de 1993) Sin embargo, si 
el presunto padre y la madre hubieran vivido durante el periodo legal de la concepción en 
concubinato que implique, a falta de convivencia, relaciones estables o continuas, la acción podrá 
ser ejercida hasta la expiración del plazo de dos años siguientes al cese del concubinato. Si el 
presunto padre hubiera contribuido a la manutención, a la educación o al establecimiento del hijo 
como padre, la acción podrá ser ejercida hasta la expiración de los dos años siguientes al cese de 
esta contribución. Si no hubiera sido ejercida durante la minoría de edad del hijo, éste todavía 
podrá ejercerla durante los dos años siguientes a su mayoría de edad. 
28 Código Civil Peruano de 1984: Artículo 326 – Efectos de uniones de hecho: La union de 
hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varon y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina 
una sociedad de bienes que se sujeta al regimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere 
aplicable, siempre que dicha union haya durado por lo menos dos años continuos.La posesion 
constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios 
admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita.La union de hecho 
termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decision unilateral. En este ultimo caso, el juez 
puede conceder, a eleccion del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 
indemnizacion o una pension de alimentos, ademas de los derechos que le correspondan de 
conformidad con el regimen de sociedad de gananciales.Tratandose de la union de hecho que no 
reuna las condiciones señaladas en este articulo, el interesado tiene expedita, en su caso, la 
accion de enriquecimiento indebido. 
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quando a mulher e o homem demonstrem a vivência permanente em tal 

estado e seus efeitos legais somente surtirão efeitos entre eles e seus 

respectivos herdeiros, e também entre os herdeiros de qualquer um deles. 

Porém, este dispositivo não se aplica se um deles for casado29.  

 Em relação ao direito argentino, o Código Civil30, em seu artigo 223, 

trata por concubinato a união matrimonial contraída de má-fé por ambos os 

cônjuges e esta não produzirá nenhum efeito civil. E, quanto aos bens 

procederá como nos casos de dissolução da sociedade de fato, 

comprovando a contribuição dos cônjuges, inexistindo qualquer efeito das 

convenções matrimoniais. 

 No Brasil, na relação formalizada pelo casamento, as regras 

patrimoniais são as que os nubentes indicam através do regime de bens 

escolhido, que passa a vigorar a partir do ato solene da celebração. 

 Enquanto que, na união estável, as regras econômicas e patrimoniais 

sempre foram objeto de conflito, haja vista a ausência de ato determinante 

do início da relação.  

 Com isso, os tribunais têm se embasado na teoria do enriquecimento 

ilícito, da sociedade de fato e do reconhecimento da contribuição direta e 

indireta.  

                                                           
29 Artículo 767°:  Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de 
unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido 
permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer 
aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos 
y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo 
dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado. 
30 Código Civil Argentino, de 1969.  Art.223. - Si el matrimonio anulado fuese contraído de mala 
fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno. La nulidad tendrá los efectos siguientes: 
1ro. La unión será reputada como concubinato; 
2do. En relación a los bienes, se procederá como en el caso de la disolución de una sociedad de 
hecho, si se probaren aportes de los cónyuges, quedando sin efecto alguno lãs convenciones 
matrimoniales. 
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 A doutrina e a jurisprudência, inclusive a legislação anterior ao 

Código Civil de 2002, estabeleceram regras patrimoniais da união estável 

tendo como referência a expressão esforço comum. 

 O papel do ordenamento legal no reconhecimento de relações sociais 

é fundamental em matéria de relação jurídica. As relações intersubjetivas 

são criadas juridicamente pela norma, ou por esta reconhecidas, neste 

caso quando se originam de acontecimentos naturais, como o nascimento, 

a filiação e a morte. Há relações constituídas pela própria lei, como é o 

caso da relação entre o fisco e o contribuinte31. 

 Hodiernamente, como se verifica na família matrimonial, a família 

extramatrimonial constituída entre os companheiros mantém efeitos que 

repercutem tão-somente na esfera da vida pessoal do casal, sem qualquer 

conotação econômico-patrimonial, gerando direitos e deveres de família. 

Enquanto outros refletem no campo patrimonial, estabelecendo situações 

jurídicas passivas para um deles relativamente ao interesse subordinado, 

naquele momento em contraposição às situações jurídicas ativas do outro 

companheiro relativamente ao interesse protegido pelo ordenamento 

jurídico. Tal assertiva se confirma pela previsão contida nos artigos 1724 e 

1725 do Código Civil, cuidando, respectivamente, de efeitos pessoais e 

patrimoniais do companheirismo32. 

 

 

 

 

 
                                                           
31GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.94-95. 
32 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. União estável no código civil de 200. Rio de Janeiro: R. 
SJRJ, nº. 18, 2006, p. 61-94. 
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CAPÍTULO II – União estável como entidade familiar 

 

2.1. Conceituação de união estável 

 

 Diferentemente de família, a entidade familiar consiste na 

comunidade formada pelos pais, que vivem em união estável, ou por 

qualquer dos pais e descendentes, como prescreve o art. 226, §§ 3º e 4º da 

Constituição Federal, independentemente de existir o vínculo conjugal, que 

a originou, perdendo o status de sociedade de fato. 

 Tradicionalmente, o termo concubinato era empregado 

(etimologicamente concubanus deriva do verbo concubar), significando 

comunhão de leito. Contudo, as referências contidas no Código Civil, todas 

em sentido negativo, geraram carga de preconceito, discriminação e 

tratamento odioso dispensado às uniões extramatrimoniais, assemelhado 

ao termo “desquite”.  

 Assim, a lei, ao alterar a nomenclatura, adotando o termo união 

estável, não fez o mais recomendável, pois o referido adjetivo, caracteriza 

que somente este tipo de união é dotado de estabilidade, excluindo, por 

exemplo, a união matrimonial de tal solidez, o que não é verdade. Propõe-

se,  assim, o termo companheirismo na designação do presente instituto. 

Conceitua-se, portanto, companheirismo a união extramatrimonial 

monogâmica entre o homem e a mulher desimpedidos, como vínculo 

formador e mantenedor da família, estabelecendo uma comunhão de vida e 

de almas, nos moldes do casamento, de forma duradoura, contínua, notória 

e estável33. 

                                                           
33 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op.cit.,p.555-559 
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 Etimologicamente, o termo exprime a idéia de comunidade de leito34, 

ou seja, do latim concubans, concubantis, o que quer dizer dorme, se deita 

com. Em sentido comum, significa o estado entre um homem e uma mulher, 

os quais vivem juntos, maritalmente, sem o vínculo do matrimônio. Isto 

pode ocorrer sob o mesmo teto ou sob tetos diferentes, sem o laço 

matrimonial. 

 Segundo conceituação de Maria Helena Diniz, “a união estável 

consiste numa união livre e estável de pessoas livres de sexos diferentes, 

que não estão ligadas entre si por casamento civil”.35 

 Assim, na concepção de Nomia Alves Fardin36, união estável é a 

relação de um casal que vive como marido e mulher sem o vínculo do 

matrimônio. 

 De acordo com o conceito dado pelo Novo Dicionário Jurídico 

Brasileiro, de José Náufel (1988), citado por Noemia Alves Fardin37, diz-se  

que concubinato, o qual hoje conceituamos como união estável, é a união 

ostensiva de duas pessoas de sexos diferentes, que, embora não estando 

ligadas entre si por casamento válido ou putativo, vivem como se fossem 

marido e mulher, sob o mesmo teto, na maioria dos casos. 

 No mesmo sentido, para Washington de Barros Monteiro38 é a união 

entre o homem e a mulher, sem casamento. Por outras palavras, é a 

ausência de matrimônio para o casal que viva como marido e mulher. 

 Por fim, aludindo o mesmo tema, Gustavo A. Bossert 

la comunicación o trato de la mujer que habita com algún hombre 
como si fuera su marido, siendo ambos libres y solteros, y 
pudiendo contraer entre si legítimo matrimonio. Coincidiendo com 
lo esencial de esa definición, y teniendo em cuenta la 

                                                           
34 FARDIN, Noemia Alves.Op.cit, p. 35.  
35 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., p. 373.  
36 Op.cit, p. 35 
37 Op. cit, p. 36 
38 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 15 
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características que presenta frente al derecho la figura, y sin 
pretender dar uma definición precisa, entendemos que puede 
considerarse que el concubinato es la unión permanente de um 
hombre y yna mujer, que sin estar unidos por matrimonio, 
mantienen uma comunidad de habitación y de vida, de modo 

similar a la que existe entre los cónyuges. 39 

 

 Assim, insta ressaltar que o concubinato puro ou qualificado é a 

união estável entre um homem e uma mulher, que não estejam ligados 

entre si por matrimônio legal, vivendo sob o mesmo teto ou sob tetos 

diferentes.  

 Edgar Moura Bittencourt40 define a união estável em dois sentidos: 

um amplo ou lato e outro estrito. No sentido amplo, define a união estável 

como união entre homem e mulher sob o mesmo teto ou sob tetos 

diferentes, configurando a forma primitiva das uniões sexuais estáveis e o 

estado intermediário entre a união fugaz e passageira e o matrimônio. Em 

sentido estrito, é a convivência more uxório, ou seja, o convívio como se 

fossem marido e mulher, a união de fato, implicando não somente as 

relações sexuais, mas também a prolongada comunhão de vida.  

 Caio Mario Silva Pereira, citando Misabel Derzi, classifica a união 

estável nos seguintes termos 

a) alternativa, para os separados de fato ou judicialmente, por 
haver impedimento para o casamento, enquanto aguardam o 
divórcio; b) experimental, em caso de noivos que passam a viver 
juntos, gerando um “casamento” por antecipação, onde procuram 
se conhecer melhor, averiguando qualidades e defeitos de cada 
um antes e convolarem núpcias; c) reativa, em que um ou ambos, 
em razão de traumas ou de experiências negativas, advindos de 
um casamento infeliz, repelem qualquer intromissão legal em suas 
relações; d) econômica, para obtenção de dedução de imposto 
sobre a renda ou de bolsa integral de estudos no exterior ou para 
evitar perda de pensão, na hipótese de o beneficiário ser viúvo ou 
filha solteira,e por fim e) tradicional, quando os conviventes por 

                                                           
39 Op.cit, p. 37. 
40 BITTENCOURT, Edgard de Moura, Concubinato, São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 1975, 
p. 
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motivo social ou psicanalítico, preferem deixar a porta aberta para 

um possível dissolução.
 41 

 

 Formar família, segundo Rolf Madaleno42, não significa, como no 

passado, casar diante da lei. Isso porque família não é sinônimo de 

matrimônio, mas uma das opções para formação da entidade familiar, que 

também se constitui pela união estável e comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes e que é chamada pela doutrina de família 

monoparental. 

 Família, para João Baptista Villela, “não é apenas o conjunto de 

pessoas onde uma dualidade de cônjuges ou de pais esteja configurada, 

senão também qualquer expressão grupal articulada por uma relação de 

descendência.”43 Tal como casamento, constituir família, sob a ótica da 

união estável, nasce do amor que tratou de primeiro unir casal 

heterossexual, com os propósitos e fins comuns, para que, assim 

afeiçoados, determinem por seu convívio, um conjunto já preexistente de 

recíprocos direitos e obrigações, objetivando a partilha do amor e felicidade 

e eventuais filhos que poderão vir. 

 Talvez a maior tarefa do julgador seja de uma demanda declaratória 

de união estável, não sendo possível o reconhecimento de entidade 

familiar, tendo em vista o objetivo de uma união livre e consciente entre si. 

A proteção do Estado da caracterização da união estável se dá pela 

semelhança ao casamento e em plena comunidade de vida, coabitando ou 

não, a realizarem um propósito único de viver um pelo outro, inexistindo 

relações paralelas. 

                                                           
41 DERZI, Misabel apud DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V5. 22ª ed. São 
Paulo:Saraiva, p.353. 
42 MADALENO, Rolf. A União (Ins)Estável – Relações Paralelas. Disponível em: 
www.flaviotartuce.adv.br, acessado em 20/02/2008. 
43 VILLELA, João Baptista. As novas relações de família, In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha, In 
Direito de Família, uma abordagem psicanalítica, 2ª ed., Del Rey: Belo Horizonte, 1999, p.75 
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José Lamartine Corrêa de Oliveira, juntamente com Francisco José 

Ferreira Muniz44, define que 

A relação de fato entra igualmente no âmbito do juridicamente 
relevante. A rigor não é essencial o nexo família-matrimônio: a 
família não se funda necessariamente no casamento. Isto 
significa, portanto, que casamento e família são realidades 
diversas,(...)a família de fato, que nasce espontaneamente, na 
sociedade precisa cercar-se de garantias jurídicas, para que não 
só o respeito humano entre seus membros, mas a 
responsabilidade, possam nortear suas vidas. 

 

O reconhecimento da união estável como entidade familiar não 

constitui estímulo ao concubinato e sim um incentivo à sua conversão em 

matrimônio, visto que, família é o gênero da qual entidade familiar é 

espécie. 

 Na ótica de Eduardo de Oliveira Leite45, o atual Código Civil 

endossou, de certa forma, alargando a proposta constitucional no sentido 

da família, na medida em que procurou equiparar a união estável ao 

casamento quando, em momento algum, o constituinte de 1988 pretendeu 

igualar as duas realidades jurídicas. Para tanto, é necessário que se frise 

que, para a Constituição, é reconhecida a união estável entre homem e 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em 

casamento.  

 Assim, se a lei infraconstitucional deve facilitar sua conversão, fica 

evidente que apesar da norma constitucional reconhecer a união estável 

como uma nova forma de conjugalidade46, continua prevalecendo o 

casamento, haja vista a tratativa da Constituição Federal em seu artigo 226, 

§ 3º. 

                                                           
44 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa, MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de direito de família, 
2ª ed.Curitiba: Juruá, 1998, p. 363. 
45 LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil no direito das sucessões. V. 
XXI, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 51. 
46 LEITE, Eduardo de Oliveira. Op.cit., p. 51. 
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 Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, regulamentou através do 

Provimento nº. 10/1996, atualizado pelo Provimento nº 14/200647, a 

formalizar a conversão da união estável em casamento. No mesmo sentido, 

o Provimento 133/CGJ/2005 e 138/CGJ/200548, o Tribunal de Justiça de 

                                                           
47 PROVIMENTO Nº. 14/2006 
Ementa: Trata da lavratura do assento da conversão da união estável em casamento, 
independentemente de qualquer solenidade, prescindindo o ato da celebração do matrimônio. 
Altera a redação dos subitens 87.2 e 87.3, Capítulo XVII, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça. 
Altera a redação dos subitens 87.2 e 87.3, do Capítulo XVII, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça. 
O DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do texto da normatização administrativa; 
CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Protocolado CG. n° 44.825/2005 - 
DEGE 2.1; 
RESOLVE: 
Artigo 1º - O subitem 87.2 do Capítulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça passa a ter a seguinte redação: 
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. 
Artigo 2º - O subitem 87.3 do Capítulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça passa a ter a seguinte redação: 
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. 
Artigo 3º - Este Provimento entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
sentido contrário. 
São Paulo, 12 de junho de 2006. 
a)GILBERTO PASSOS DE FREITAS 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
DJE, de 19.06.2006 
48 PROVIMENTO Nº 133 / CGJ / 2005 
Regulamenta a conversão da união estável em casamento. 
O Desembargador Roney Oliveira, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais, Considerando a consulta formulada pelo Sindicato dos Oficiais do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - RECIVIL em face do disposto no 
artigo 1.726 do novo Código Civil, Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento 
para a conversão da união estável em casamento, e Considerando que a legislação é omissa 
relativamente ao procedimento a ser adotado para viabilizar essa transformação, que deve ser 
simplificada conforme princípios constitucionais, 
Provê: 
 Art. 1º. A conversão da união estável em casamento será procedida mediante pedido ao Juiz de 
Direito. 
§ 1º O pedido inicial será instruído com a certidão de nascimento ou documento equivalente (art. 
1.525, I, do Código Civil) e, quando for o caso, autorização por escrito das pessoas sob cuja 
dependência legal estejam os conviventes, ou autorização judicial (art. 1.525, II, do Código Civil), 
devendo constar, ainda, a opção quanto ao regime de bens e ao sobrenome. 
§ 2º Nas comarcas com mais de uma Vara Judicial, os pedidos deverão ser distribuídos aos 
Juízes de Direito competentes para as Causas Cíveis e, onde houver, ao Juiz da Vara 
Especializada de Família. (§ 2º com redação determinada pelo Provimento n.º 138/2005) 
Art. 2º. É obrigatória a participação do representante do Ministério Público no procedimento de 
conversão da união estável em casamento. 
Art. 3º. O Juiz de Direito designará audiência para ouvir os requerentes e, no mínimo, duas 
testemunhas - não impedidas ou suspeitas, verificando se estão presentes os requisitos do art. 
1.723 e se não ocorrem os impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil. § 1º Não se 
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Minas Gerais determina a forma de conversão de união estável em 

casamento perante o poder judiciário. 

 O Código Civil, no artigo 1726, também dispõe sobre o assunto, 

mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. 

 Ocorre que, na aplicabilidade prática, estas normas não facilitam a 

conversão. Estaria facilitando se eliminasse as formalidades e 

impedimentos para o casamento, o que seria contraditório com a própria 

natureza deste. Na prática, continua muito mais simples para as pessoas 

que desejam se casar fazê-lo diretamente, em vez de tentarem converter 

sua união estável em casamento. A regra do Código Civil, ao determinar 

que o procedimento da conversão deva ser judicial e não administrativo, 

está dificultando o processo de conversão, ao invés de facilitar como prevê 

a norma constitucional.49. 

 O sentido de se facilitar a conversão em casamento, seria de se 

estabelecerem regras patrimoniais retroativas ao início da união estável. 

Porém, não há disposição normativa sobre isso. 

                                                                                                                                                                                
aplicará o disposto no inciso VI do artigo 1.521 do Código Civil, se a pessoa casada achar-se 
separada de fato ou judicialmente. 
§ 2º A audiência poderá ser dispensada se os requerentes declararem de próprio punho a 
inexistência dos impedimentos mencionados e comprovarem a união estável mediante prova 
documental. 
Art. 4º. Qualquer pessoa que souber da existência de algum dos impedimentos elencados no art. 
1.521 do Código Civil poderá intervir no feito.  
Art. 5º. Os proclamas e os editais ficam dispensados. 
Art. 6º. O Juiz de Direito, a pedido dos requerentes, poderá fixar o prazo a partir do qual a união 
estável restou caracterizada. 
Art. 7º. Homologada a conversão (art.1726 do Código Civil) o Juiz de Direito expedirá mandado 
para que o competente Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais proceda ao assento no Livro 
"B - Auxiliar". 
§ 1º Do assento constará obrigatoriamente tratar-se de conversão de união estável em 
casamento. 
§ 2º No caso de haver decisão judicial fixando o termo inicial, deverá constar também do assento 
esta data. 
§ 3º Constarão do assento, também, os requisitos do art. 70 da Lei Federal nº 6.017, de 
31/12/1973 - Lei dos Registros Públicos, exceto os previstos nos itens 4º e 5º. 
 
49 DIAS, Maria Berenice, PEREIRA, Rodrigo da Cunha.(coords) Direito de família e o novo Código 
Civil. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.228. 
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 A lei cubana entende o matrimônio não formalizado como 

concubinato, necessitando formalizar-se para que produza os mesmos 

efeitos do matrimônio. Entende o Código de família cubano – Lei nº. 1.289 

de 14/02/1975, em seu artigo 1850, o reconhecimento dos direitos somente 

ao convivente de boa fé e aos filhos decorrentes dessa união.O 

reconhecimento judicial retroagirá seus efeitos à data do início do 

relacionamento, de acordo com o que manifestado pelos cônjuges e 

testemunhas no ato da formalização declarada em sentença judicial51. 

 É preciso, portanto salientar que a Constituição de forma alguma 

iguala a união estável ao casamento, pois se assim fosse, nas palavras de, 

Eduardo de Oliveira52 Leite, não faria sentido estabelecer que a lei deva 

facilitar a conversão da união estável em casamento, tendo em vista que 

converter uma coisa em outra só é possível se estas forem desiguais. Do 

contrário, é desnecessário e inconcebível a conversão de coisas iguais. 

 

2.1.1 Requisitos da união estável 

 

 Ao contrário da instituição do matrimônio, a união estável consiste em 

elementos próprios essenciais para a configuração do mesmo. 

Na união estável é mister a presença dos seguintes requisitos: 

                                                           
50 Sección Tercera. DEL MATRIMONIO NO FORMALIZADO  
ARTICULO 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, sufrirá 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. 
51 ARTICULO 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 
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.  
52 Op.cit., p. 52. 
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a) diversidade de sexo53, pois com pessoas do mesmo sexo haverá 

tão somente uma sociedade de fato, requerendo a ligação permanente 

entre homem e mulher para fins essenciais à vida social;  

                                                           
53 Segundo o art. 226, § 3º, Constituição Federal, diz que para efeito de proteção Estatal, 
reconhece-se a união estável como entidade familiar entre homem e mulher, devendo a lei facilitar 
a sua conversão em casamento. Ora, para a norma constitucional, a caracterização da união 
estável trata-se de um homem e uma mulher, silenciando a lei no que tange a união de pessoas 
do mesmo sexo, ou seja, inexistindo a união estável entre dois homens ou duas mulheres, para 
efeitos legais. 
Artigo 1723, Código Civil: 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. 
§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. 
E ainda, nas palavras de Paul Medeiros Krause (KRAUSE, Paul Medeiros, O pacto homossexual e 
seu registro, artigo publicado no site: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10115, visitado 
em 01/10/2008)  “esta realidade não existe perante a lei brasileira, visto a afirmação da norma 
constitucional ao caracterizar a união estável entre sexos diversos. 
Embora juridicamente impossível a concepção de um contrato de união homoafetiva, não 
podemos olvidar que se houve bens adquiridos na constância dessa relação, é possível a partilha 
em caso de rompimento da união ou morte de um dos companheiros”. 
A própria Bíblia entende como pecaminoso e impuro a atração física por pessoas do mesmo sexo: 
“Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas: as suas mulheres mudaram as relações 
naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens deixando o uso 
natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens 
a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario”.  

Segundo Paul Medeiros Krause, trata-se de um contrato extremamente rechaçado pelo direito 
positivo brasileiro, sendo um ato inexistente por falta de um dos elementos essenciais: a 
diversidade de sexo.Tem-se tentado o registro do referido contrato nos Cartórios de Títulos e 
Documentos a fim de manipular a lei em seu favor. in KRAUSE, Paul Medeiros. O pacto 
homossexual e seu registro. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10115, 
acessado em 01/10/2008. 

Maria Berenice Dias diz que “o provimento nº06/2004 do Conselho Geral de Justiça permite aos 
Cartórios de Registros de Notas do Estado do Rio Grande do Sul aceitar os pedidos de registro de 
documentos relativos às uniões afetivas de pessoas do mesmo sexo”.in DIAS, Maria Berenice, 
Afeto registrado, Boletim IBDFAM, 26:7 
 
Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 580/2007 (Site: www.camara.gov.br, acessado 
em 01/08/2008.) 
Proposição: PL 580/2007 
Autor:  Clodovil Hernandes PTC/SP 
Data de Apresentação: 27/03/2007  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Ordinária  
Situação: CSSF: Pronta para Pauta. 
Ementa: Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para dispor sobre o 
contrato civil de união homoafetiva.  
Indexação: Alteração, Código Civil, possibilidade, união, homossexual, utilização, contrato, 
definição, bens patrimoniais, companheiro, companheira, garantia, segredo de justiça, processo 
judicial, equiparação, legislação, direitos, sucessão, herança.  



29 
 

                                                                                                                                                                                
Despacho:  
30/3/2007 - Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de Tramitação: Ordinária.)  do Deputado Clodovil Hernandes alterando o Código Civil a 
fim de dispor sobre contrato civil de união homoafetiva.  
Ocorre que, para a inclusão deste dispositivo ao Código Civil, além das votações necessárias no 
Congresso Nacional, sendo matéria de ordem publica, teríamos que, em primeiro lugar alterar a 
Constituição Federal mediante emenda constitucional. 
No mais, o direito reconhece a união homoafetiva para fins de proteção jurídica e, para o Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul53 em face ao princípio da isonomia, as repercussões jurídicas são 
as mesmas decorrentes da união estável heterossexual. 
 
Em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 1151/95 (Site: www.camara.gov.br, 
acessado em 01/08/2008.) 
Proposição: PL 1151/1995 
Autora:  Marta Suplicy – PT/SP 
Data de Apresentação: 26/10/1995  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  
Regime de tramitação:   Ordinária  
Situação: PLEN: Pronta para Pauta. 
Ementa: Disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências.  
Indexação: RECONHECIMENTO, UNIÃO, CARATER PERMANENTE, HOMOSSEXUAL, 
EQUIVALENCIA, DIREITOS, DEVERES, CASAMENTO CIVIL, EXIGENCIA, COMPROVAÇÃO, 
COMPATIBILIDADE, ESTADO CIVIL, SOLTEIRO, VIUVO, DIVORCIADO, CAPACIDADE CIVIL, 
REGISTRO CIVIL, AUTORIZAÇÃO, RETROATIVIDADE, APLICAÇÃO, NORMAS, FORMAÇÃO, 
PATRIMONIO, EXTINÇÃO, CONTRATO, RESTRIÇÃO, MORTE, DECISÃO JUDICIAL, 
SOLICITAÇÃO, CONTRATANTE, PRAZO MINIMO, PARTILHA DE BENS, DIREITO DE 
PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, NORMAS, CARTORIO, REGISTRO PUBLICO, 
OBRIGATORIEDADE, INCLUSÃO, CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, LIVRO DE REGISTRO, 
AUXILIAR, REGISTRO CIVIL, CASAMENTO RELIGIOSO, UNIÃO, HOMOSSEXUAL, 
AVERBAÇÃO, SENTENÇA, DECLARAÇÃO, DISSOLUÇÃO, CONTRATO, DIVORCIO, 
SEPARAÇÃO JUDICIAL, REGISTRO DE IMOVEIS, IMPENHORABILIDADE, BENS. 
ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, PLANO DE BENEFICIOS, PREVIDENCIA SOCIAL, INCLUSÃO, 
BENEFICIARIO, SEGURIDADE SOCIAL, PARCEIRO, UNIÃO, HOMOSSEXUAL, 
CANCELAMENTO, INSCRIÇÃO, HIPOTESE, SEPARAÇÃO JUDICIAL, ANULAÇÃO, 
CASAMENTO, ATESTADO DE OBITO, SENTENÇA JUDICIAL. ALTERAÇÃO, REGIME 
JURIDICO UNICO, CONCESSÃO, BENEFICIO, PENSÃO VITALICIA, HIPOTESE, MORTE, 
COMPANHEIRO. GARANTIA, DIREITO HEREDITARIO, HERANÇA, PRIORIDADE, 
COMPANHEIRO, EXERCICIO, CURATELA, HIPOTESE, INCAPACIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO, 
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, DISPENSA, EXIGENCIA, RESIDENCIA, PAIS, BRASIL, 
OBJETIVO, NATURALIZAÇÃO, HIPOTESE, EXISTENCIA, COMPANHEIRO, BRASILEIROS, 
UNIÃO, HOMOSSEXUAL.  
Despacho:  
4/7/1996 - DESPACHO A CSSF, CTASP, CDCMAM E CCJR. DETERMINAÇÃO DE COMISSÃO 
ESPECIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 34, INCISO II DO RI. (NOVO DESPACHO) ) da então 
deputada Marta Suplicy que disciplina a união de pessoas do mesmo sexo, nomeada de projeto 
da parceria civil. 
Segundo Maria Helena Diniz,  a relação homossexual só pode gerar uma sociedade de fato entre 
os parceiros para eventual partilha de patrimônio amealhado pelo esforço comum, evitando o 
locupletamento ilícito. Há quem ache possível o registro da declaração de sociedade de fato entre 
pessoas do mesmo sexo, somente para efeitos patrimoniais, como meio de provar tal 
relacionamento e de trazer segurança jurídica. Nada obsta que estipulem, contratualmente, sobre 
o destino dos bens em caso de separação; façam testamento, contemplando, na proporção 
admitida legalmente, o parceiro, ou adquiriam bens, fazendo constar, na escritura, o condomínio 
existente entre eles.(...) a união homossexual no Brasil é fato que o direito não desconhece, haja 
vista a tutela de sociedade de fato como direito obrigacional e nada impede que os parceiros 
adquiram imóveis em condomínio, contemplem o outro com legado ou herança, respeitando a 
legítima de herdeiro necessário. Seria necessário normas regulamentadoras de assuntos como 
alimentos, decisões voltadas à questões de saúde, porém, não a caracterizaria em entidade 
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b) ausência de matrimônio civil válido e de impedimento matrimonial 

entre os conviventes, conforme pressupõe o artigo 1723, § 1º, Código Civil, 

porém, não se aplicando o art. 1521, VI, Código Civil, em relação à pessoa 

casada, porém separada de fato ou na forma judicial. Contudo, as causas 

suspensivas do art. 1523, Código Civil, não impedirão a caracterização da 

união estável; conforme pressupõe o artigo 1723, § 2º, Código Civil; 

c) notoriedade de afeições recíprocas, aplicando-se a teoria da 

aparência, devendo tratar-se como marido e mulher, revelando a intenção 

de constituir família, traduzida por uma comunhão de vida e de interesses, 

mesmo que não haja prole comum54; 

d) unicidade do relacionamento, evidenciando-se assim, que as 

relações paralelas ao matrimônio não permitem a caracterização de união 

estável enquanto entidade familiar a ser amparada pelo direito de família, 

consistindo, quando muito, em concubinato. Assim, pode-se afirmar o dever 

de lealdade, mais amplo do que a mera fidelidade. A variação de relações 

sexuais em qualquer das partes, retira todo o conteúdo de seriedade e 

honestidade que a vida em união estável deve pressupor.55; 

e) estabilidade, ou seja, a união estável é o convívio ao longo do 

tempo  em que as bases do núcleo familiar sedimentam-se, até que se 

transformem em uma entidade familiar, fundada na comunhão de afetos, na 

dignidade e na consolidação de um projeto de vida em comum. De acordo 

                                                                                                                                                                                
familiar. in DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, V.5, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
362 
Contudo, tem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (EMENTA:   RELAÇÕES 
HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE 
FATO DOS CASAIS FORMADOS POR PESSOAS DO MESMO SEXO. EM SE TRATANDO DE 
SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM RELAÇÕES DE AFETO, MOSTRA-SE COMPETENTE PARA O 
JULGAMENTO DA CAUSA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA, A SEMELHANÇA DAS 
SEPARAÇÕES OCORRIDAS ENTRE CASAIS HETEROSSEXUAIS. AGRAVO PROVIDO. 
(Agravo de Instrumento Nº 599075496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Breno Moreira Mussi, Julgado em 17/06/1999) )  o entendimento de ser competente para julgar 
ações de envolvem a união entre pessoas do mesmo sexo a Vara da família, dado a semelhança 
das separações ocorridas entre casais heterossexuais. 
54 DINIZ, Maria Helena, Op.cit., p. 366. 
55 MOURA, Mario Aguiar.Concubinato. Rio de Janeiro: Aide,1987, p. 49. 
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com a própria previsão constitucional, a união extramatrimonial formada 

para fins de sua caracterização como companheirismo deve ser estável, ou 

seja, duradoura, não podendo se revestir de característica de instabilidade, 

enfim, não pode ser efêmera, passageira, formada a título experimental56. 

 

f) continuidade, havendo a necessidade de protrair-se no tempo para 

constituir uma família, é necessário que a relação seja contínua, ou seja, 

sem interrupções de vulto capazes de colocar em risco à estabilidade da 

união. Não raro, essas relações são interrompidas por motivos alheios à 

vontade de seus conviventes, tais como eventual transferência de um dos 

companheiros para outra cidade, em razão de seu emprego, ou ainda a 

realização de curso no exterior. Pode ocorrer ainda, a possibilidade de que 

um desentendimento venha a separar temporariamente o casal, servindo a 

reconciliação para demonstrar a estabilidade da união, haja vista que foram 

capazes de superar as adversidades em busca da consecução de um 

objetivo comum: a formação de uma família57. Nessas ocasiões, segundo 

Czajkowski, essas rupturas passageiras em razão de desentendimentos, 

seguidas de retorno à convivência ou interrupções por viagens não chegam 

a descaracterizar a união estável58. 

 

g) comunhão de vida. Esse propósito tem por objetivo a mútua 

conjugação de esforços, compartindo sua existência, constituindo elemento 

necessário para que consubstancie a entidade familiar merecedora da 

proteção do Estado, nos termos do art. 226, Constituição Federal. 

                                                           
56 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Companheirismo – uma espécie de família, 2ª ed. 
São Paulo: Editora RT, 2001,p. 130. 
57 AGUIRRE, João Ricardo Brandão. O Regime Patrimonial da união estável à luz do Código Civil 
de 2002. São Paulo, 2004.285p. Dissertação de mestrado em Direito Civil – Faculdade de Direito, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,p. 117.  
58 CZAJKOWSKI apud BRANDÃO, João Ricardo.Op.cit., p. 117. 
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2.2. Evolução histórica 

 

 Em Roma, na época do Imperador Augusto, mesmo que o 

concubinato não fosse reconhecido como instituto jurídico, as 

denominações de concubinatus e concubina acabaram sendo aceitas como 

uma realidade, caracterizando-se pela vida em comum, sob o mesmo teto, 

com aparência de casamento, diferenciando-se apenas das ligações 

efêmeras59. 

 Havia no direito romano quatro tipos de união para constituição de 

família: a) as justae nuptiae, cum ou sine manu, pelo jus civile, b) o 

casamento jus gentium ou sine connubio, que era a união entre os 

peregrinos, c) a união entre os escravos, não produzindo qualquer efeito 

jurídico, conhecida como contubernium e finalmente, d) o concubinatus, 

união livre sem o chamado consensus nuptialis60. 

O casamento jus nuptiae, pelo jus civile, era o instituto do qual os 

cidadãos romanos contraíam o matrimônio que, diferentemente do jus 

gentium ou sine connubio em que a união entre romanos e peregrinos, ou 

somente entre peregrinos, regulado pelo jus gentium, contrariamente ao 

direito dos cidadãos ou direito nacional dos estrangeiros que o contraíam. 

 No que se refere ao contubernium foram-lhe reconhecidos alguns 

efeitos relativos ao parentesco, a congnatio servilis, somente na época do 

imperador Justiniano, segundo Noemia Alves Fardim61. 

 Quanto ao concubinatus, trata-se da união livre entre homem e 

mulher, livres e solteiros, como se casados fossem, sem a affectio maritailis 

e a  honor matrimonii, não sendo proibido e nem atentatório a moral. 
                                                           
59 GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. Negócio jurídico sem outorga do cônjuge ou convivente. São 
Paulo: Editora RT,2002, p. 69 
60 FARDIN, Noemia Alves. Op.cit., p. 29 
61 Op.cit., p.29. 
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 Com o tempo foram criadas sanções que desestimulavam o 

concubinatus, incentivando os concubinos a contraírem matrimônio, 

possibilitando, desta forma, a legitimação dos filhos havidos na união 

concubinária, submetendo-os ao pátrio poder62. 

 Até o Direito pós-clássico, não se exigiam quaisquer formalidades 

para a formação do casamento. Assim, como nos dias de hoje, como saber 

se um homem e uma mulher que viviam juntos, de modo estável, eram 

casados ou concubinos? Assim, vivessem juntos, na posse do estado de 

casados, o estado de cônjuge exterioriza-se pela posse do estado de 

casados, e não pela celebração de atos solenes diante de um juiz 

competente ou pela apresentação da certidão de casamento a cada passo 

do casal. 

 Com isso, o Direito romano passou a regular algumas normas com 

referência a este instituto: o concubino deveria ser púbere, e a concubina 

núbil, era proibido ter o homem duas concubinas ou uma esposa e uma 

concubina. O concubinato não estava submetido a qualquer formalidade 

extrínseca, o simples consentimento era suficiente, os filhos não podiam 

tomar por concubina a antiga concubina do pai, sob pena de ser 

validamente deserdado pelo pai e o concubinato gerava a aliança63 

 Continua, Noemia Alves Fardin, que foi no Digesto que Justiniano 

veio a reconhecer o concubinato como uma união geradora de efeitos 

legais, regularizando a situação da prole, sendo esta requisito essencial, 

bem como a convivência duradoura entre homem e mulher. 

 Assim, era requisito essencial para a existência do matrimônio 

legítimo – jus matrimonium: a) o connubium, b) a puberdade (idade), c) o 

consentimento mútuo e d) o consentimento daqueles a que estiverem 

sujeitos. 

                                                           
62 FARDIN, Noemia Alves. Op.cit., p. 30. 
63 FARDIN, Noemia Alves. Op.cit., p. 31. 
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 Os romanos conheceram quatro formas de união entre pessoas de 

sexos diferentes, a saber: a) casamento propriamente dito, gerando seus 

efeitos através do jus civile (justae nuptiae), b) o casamento entre 

peregrinos (jus gentium), c) a união fática entre escravos (contubernium), 

gerando apenas a afenitas e d) o concubinatus, como união livre, sem o 

consensus nuptialis64. 

 O concubinato, em suas raízes históricas, foi um instituto considerado 

como uma união da natureza inferior ao casamento, embora regulamentada 

e reconhecida pela lei. Pode-se dizer que a união concubinária, assim 

tratada no Digesto, era tida como possibilidade de constituição familiar a 

todos aqueles que se encontravam impedidos às justas núpcias, sendo 

estas livres e honradas, nas palavras de Luís Paulo Cotrim Guimarães65. 

 Com isso, o Direito romano teve como característica mais uma 

alternativa exclusiva (por aqueles impedidos às justae nuptiae) do que uma 

mera iniciativa livre e consciente de formação de família, concebendo uma 

forma exclusiva de constituição de família para os impedidos ao casamento 

civil. Fora dela, só restava o celibato. 

 

2.3. A Constituição Federal de 1988 e a união estáv el 

 

 As Constituições anteriores a 1988 declaravam que a família, 

constituída pelos laços do casamento indissolúvel, recebia especial 

proteção do Estado.  

                                                           
64 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Do concubinato ao casamento de fato. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Atlas Jurídico, 2002, p.151. 
65 GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. Negócio jurídico sem outorga do cônjuge ou convivente. São 
Paulo: Rt, 2003, p.71. 
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 A Constituição Política do Império do Brasil foi omissa no assunto. 

Obedecendo aos modelos estrangeiros, não fez menção expressa à 

família, exceto no que diz respeito aos filhos, submetidos ao poder do pai 

de família (pátrio poder) - influência do Direito romano.  

 O Decreto n.º181, de 24 de janeiro de 1890, secularizou o casamento 

e a Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de 1891, reconheceu, 

somente, o casamento civil (artigo 72, § 4º), com celebração gratuita, 

convertendo-se o casamento em instituição legal, passando o Estado a se 

tornar presente nas relações de família.  

 Desde a Constituição República de 1887, a proteção constitucional 

era destinada apenas à família legítima. O concubinato, porém, sempre se 

apresentou com uma realidade inegável, à margem do casamento civil.  

 O casamento civil, imposto pelo Estado, em 1890, pelo Decreto supra 

mencionado, aniquilou todas as aludidas formas naturais de constituição de 

família, que, há aproximadamente 4.000 anos, vinham sendo praticadas. 

 Nesse sentido, passa a Constituição a regular o conceito de família, 

originados pelo casamento, distinguindo a família legítima da ilegítima.  

  Com a preocupação em assentar a família no instituto do casamento, 

a Constituição outorgada a 16 de julho de 1934  estatuiu no artigo 144 

caput que "A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a 

proteção especial do Estado". Admitiu, assim, o casamento civil e o 

casamento religioso com efeitos civis, desde que registrado devidamente 

conforme preceitua o artigo 146.  

 Como podemos perceber, há discriminada proteção no que diz 

respeito  

à família legítima, embora isentando de selos e emolumentos no 

reconhecimento de filhos naturais, igualando os impostos sobre a herança 
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que lhes caibam e aos filhos legítimos, conforme artigo 147 da Constituição 

de 1934.  

 A Constituição de 1937, no artigo 124, declarou constituída a família 

pelo casamento de vínculo indissolúvel, repetindo, sem alteração, o art. 144 

da Constituição anterior, exceto no que diz respeito à igualdade entre os 

filhos legítimos e naturais. O artigo 126 da Constituição de 1937 diz: “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 incubem aos pais”.  

 Assim, seguiram-se as Constituições de 1946 (artigo 163, §§ 1º e 2º) 

e de 1967 (artigo 167, §§ 1º, 2º e 3º) e Emenda de 1969 (artigo 175, §§ 1º, 

2º e 3º), declarando que o casamento é civil, devidamente registrado.  

 Pode-se notar, dessa forma, que os textos constitucionais pátrios 

sempre primaram por declarar proteção à família constituída sob 

casamento; todavia, sempre silenciaram sobre a proteção da família de 

fato.  

 O que ocorria, e ocorre até os dias atuais, era a percepção de que 

tais uniões, que antes ocorriam de maneira clandestina e de forma oculta, 

hoje fazem-se ostensivamente perante a sociedade, portando-se como se 

casados fossem. Entre a classe mais humilde, a proliferação de uniões 

informais, em que o casamento não acontecia na maioria das vezes, ou por 

falta de desejo ou por falta de condições, haja vista que não casar é menos 

uma vocação de ruptura e mais uma opção tácita imposta pela dureza da 

vida66. 

 Na verdade, todas essas Constituições não se preocuparam com o  

                                                           
66 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de familia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
62. 
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fenômeno sociológico que é a existência da chamada família dirigida, a 

qual não é constituída pelo casamento, mas que tem influência inegável na 

formação da ordem social do país.  

 Pontes de Miranda67, ao comentar a Constituição de 1967, doutrina: 

"A família é protegida como instituição; mas a alusão a casamento poderia 

levar a pensar-se que só existe família onde houve casamento, em que se 

fundasse e, ainda mais, que tal casamento há de ser indissolúvel".  

 Com a análise das Constituições anteriores a 1988, podemos afirmar 

que embora a família seja um fato natural e o casamento uma convenção 

social, somente pelo casamento é que se passa a ser reconhecia por 

“família legítima”, deixando a família de fato afastada do Direito, e assim, 

desprovida de proteção estatal.  

 Segundo Eduardo de Oliveira Leite68, o país passava de uma fase de 

total negação de atribuição de efeitos jurídicos ao concubinato, cuja fase 

inicial se estendia de 1916 a 1988, ao total reconhecimento das uniões 

estáveis, cuja fase intermediária se deu com a promulgação da Constituição 

de 1988 até 1994, quando veio a primeira publicação de uma norma 

infraconstitucional, vivendo atualmente uma fase de perplexidade e 

vacilações, da publicação da Lei 8971 de 1994 até os dias de hoje, de 

forma a nortear a postura definitiva da lei pátria, com rumos mais seguros.  

 A Constituição Federal de 1988 abriu caminho à livre escolha de 

convivência familiar, podendo ser escolhida a forma da união estável, 

protegida pelo Estado, como entidade familiar, embora esta não apresente 

força de matrimônio. 

                                                           
67 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a 
emenda nº1 de 1969. T. VI.Rio de Janeiro: Forense, 1987, p.332. 
68 LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil – Do direito das sucessões.  V. 
XXI. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 49. 
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 A Constituição Federal paraguaia de 199269, com reformas até 2002, 

no artigo 49, estabelece a proteção da família inclusive na união estável do 

homem e a mulher aos filhos e à comunidade que se constitua, com 

qualquer de seus progenitores e seus descendentes. 

 No Direito boliviano, a Constituição de 1945, em seu artigo 21, trata 

do casamento de fato, que só começa a produzir efeitos jurídicos depois de 

dois anos de duração. O seu Código de Família de 1972 regula as uniões 

de fato e, em seu artigo 169, assegura à concubina, quando da ruptura 

desta união, a obtenção de alimentos, se carecer de meios para 

sobrevivência e não tiver culpa pela ruptura da união70. 

 A Constituição Boliviana de 194771 reconhecia o matrimônio de fato, 

ou seja, a união estável, desde que a convivência dos concubinos durasse 

mais de dois anos, sendo constatada por todos os meios legais de prova ou 

pelo nascimento de um filho, desde que com capacidade legal para contrair 

matrimônio. 

 Contudo, com o advento da Constituição da Bolívia72, promulgada em 

2009, reconhece a união estável no artigo 63, reunindo condições de 

estabilidade e singularidade, entre homem e mulher sem impedimento 

                                                           
69 CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 
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. 
70 SOUZA, Aida Maria Loredo Moreira de,  Aspectos Polêmicos da União Estável, Rio de Janeiro: 
Ed. Lúmen Júris, 1997, p. 57. 
71 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato.2ªed. São Paulo: Ed. Atlas Jurídico, 
p.163. 
72 República da Bolívia – Constituição de 2009   
SECCIÓN VI  
DERECHOS DE LAS FAMILIAS  
Artículo 63.  
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la 
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  
II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean 
mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos 
que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes 
como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.  
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legal, produzindo os mesmo efeitos do matrimônio civil, tanto nas relações 

pessoais como nas patrimoniais dos conviventes em relação aos filhos 

nascidos ou por eles adotados. 

 A Constituição da Guatemala de 194573 estabeleceu em seu art. 74, 

2ª parte, que a lei determina os casos em que, por razão da equidade, a 

união entre pessoas com capacidade legal para contrair matrimônio, deverá 

ser equiparada por sua estabilidade, singularidade ao matrimônio civil, 

delegando ao poder legislativo a faculdade de determinar os casos em que 

seria admitida a equiparação da união estável ao casamento civil. Editou-se 

em 1947 a Lei nº 444, ou seja, o Estatuto da União de Fato, reconhecendo 

os efeitos do casamento às mesmas. 

 Com o advento da Constituição de 1956, limitou-se a assentar que a 

lei determina o que for relativo às uniões de fato. O código civil da 

Guatemala passou a estabelecer que os concubinatos que reúnem certas 

condições produzem os mesmos efeitos existentes para o matrimônio. 

 A atual Constituição Federal de 1985, com as reformas em 199374, no  

artigo 48, do capítulo da família, restringiu apenas ao reconhecimento da 

união estável pelo Estado, devendo a lei preceituar sobre o mesmo. 

 A Constituição do Panamá, de 1946, citada por Álvaro Villaça 

Azevedo, diz 

a união de fato entre pessoas legalmente capacitadas para 
contrair matrimônio, mantida durante dez anos consecutivos, em 
condições de singularidade e de estabilidade, surtirá todos os 
efeitos do matrimônio civil. Para este fim, bastará que as partes 
interessadas solicitem conjuntamente ao Registro Civil a inscrição 
do matrimônio de fato. Quando não se tenha efetuado esse 
pedido, o matrimônio poderá comprovar-se, para os efeitos de 
reclamação de seus direitos, por qualquer interessado, mediante 
os trâmites da lei judiciária. Todavia, poderão opor-se a que se 
faça a inscrição ou impugna-la depois de feita, o Ministério 

                                                           
73 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Op.cit., p 165 
74  Artículo 48. Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo 
lo relativo a la misma. 
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Público, no interesse da moral e da lei, ou os terceiros que 
aleguem direitos suscetíveis de ser afetados pela inscrição, se a 
declaração for contrária à realidade dos fatos. 

75
 

 

 A atual Constituição do Panamá de 1972, com reformas até 200476, 

em seu artigo 58, do capítulo da família, dispõe que a união estável entre 

pessoas de sexo distintos, legalmente capacitadas para contrair 

matrimônio, de relacionamento superior a cinco anos consecutivos e em 

condições de singularidade e estabilidade, surtirá todos os efeitos do 

matrimônio civil.  

Para isso, é necessário que os conviventes solicitem perante o 

Cartório de Registro Civil a inscrição do matrimônio de fato. Em não 

fazendo, poderá comprovar a união estável, para efeitos de reclamação de 

seus direitos, por qualquer dos conviventes ou terceiro interessado, 

mediantes trâmites da lei infraconstitucional. Poderá ser impugnada pelo 

Ministério Público, no interesse da moral e da lei, ou de terceiros que 

aleguem direitos suscetíveis de ser afetado, se a declaração contrariar a 

realidade dos fatos. 

 Não obstante, a Constituição peruana de 1993, em seu artigo 5º, 

reafirma a conceituação da Constituição de 1979, porém, diferentemente do 

código civil, ao conceituar union de hecho, conceitua-se union estable, 

senão vejamos 

La unión estable de um varón y uma mujer, libres de impedimento 
matrimonial, que forman um hogar de hecho, da lugar a uma 

                                                           
75 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Op.cit.,p.168. 
76 Artículo 58.  La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente  
 capacitadas para  contraer matrimonio,  mantenida durante cinco años consecutivos en 
condiciones de estabilidad y singularidad, los surtirá todos  efectos del matrimonio civil.  Para este 
fin, bastará que las partes interesadas  soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del 
matrimonio de hecho. 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 determina la Ley.  Podrán, não  obstante, oponerse a 
que se haga la inscripción o impugnarla después de hecha,  Ministerio Público en el interés y la 
moral de la Ley, o los terceros que aleguen  derechos susceptibles de ser afectados por la 
inscripción, si fuere la declaración  contraria a la realidad de los hechos. 
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comunidad de bienes sujeta al regimen de La sociedad de 
gananciales em cuanto sea aplicable  

 

 No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, o conceito de 

família ao estender a proteção estatal à entidade familiar constituída pela 

união estável, entre um homem e uma mulher e, à comunidade formada por 

qualquer dos seus pais e seus descendentes. A Constituição Federal 

garantiu ampla proteção à família, definindo três espécies de entidades 

familiares 

a constituída pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis 
(artigo 226, §§ 1º e 2º), a constituída pela união estável entre o 
homem e a mulher devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento (artigo 226, § 3º) e a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes (artigo 226, § 4º) 77 

 

     Dessa forma, pode-se dizer, com o conceito de família ampliado, que o 

mesmo tornou-se mais verdadeiro por melhor corresponder à realidade 

social contemporânea.  

 Aos poucos, a jurisprudência deixou a linha da indenização da mulher 

com o fim do concubinato, adotando a tese da sociedade de fato, não na 

condição de uma situação paralela ao casamento, mas que “substitua” ou 

“equipare” nos deveres e direitos ao casamento.  

 Nas Constituições anteriores às de 1988, conforme já estudado, a 

família, constituída pelos laços de casamento indissolúvel, recebia especial 

proteção do Estado, tendo sido, portando, silentes, no que referia à família 

de fato.  

 Ocorre, porém, que sendo a família um fato natural e o casamento 

uma convenção social, o Estado não poderia continuar protegendo tão 

somente a família que tivesse como base o casamento. Afinal, como ensina 

                                                           
77 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas ,2007, p.802. 
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Álvaro Villaça de Azevedo78: "o importante é proteger todas as formas de 

constituição familiar, sem dizer o que é melhor”.  

 Contudo, não mais ignorando as famílias constituídas fora do 

casamento, seja civil ou religioso, a Constituição Federal substituiu a 

palavra concubinato pela expressão união estável, respeitando seus 

direitos e deveres que sempre existiram, sob forma de casamento de fato 

ou presumido, nos termos do Decreto 181 de 1890.  

 Para Miguel Reale79, a união estável situa-se entre o casamento e o 

concubinato, distinguindo-se de ambos por ser aquele a entidade máxima, 

que a lei privilegia, e ser o outro constituído à margem da lei, com infração 

dos direitos e deveres que cabem aos cônjuges e aos companheiros. 

 Por fim, a Carta de 1988, ampliou o conceito de família e não mais 

mencionou que se assentava no casamento ao declarar, no caput do artigo 

226, que: "A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado".  

 

 Dessa forma, o casamento deixou de ser o único fato gerador da 

família, de forma que o  artigo 226, § 3º dispõe 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 a sua conversão em 

casamento".  

 

 O Estado protege o casamento. A Constituição Federal, todavia, não 

poderia desconhecer a realidade dos dias atuais, qual seja a da união sem 

vínculos formais entre um homem e uma mulher, com a prole que pode 

advir dessa união.  

 Diante disso, podemos afirmar que a proteção do Estado à família 

não constituída pelo casamento, mas pela união estável de um homem e 
                                                           
78 AZEVEDO, Álvaro Villaça.Comentários ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p.149. 
79 REALE, Miguel. As entidades familiares. Disponível em www.migalhas.com.br, acessado em 
19/02/2008. 
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de uma mulher, considerando, portanto, uma entidade familiar.  Porém, 

essa proteção estimula a conversão dessa união em casamento, razão pela 

qual o Estado a facilita. 

 Nesse sentido, José Afonso da Silva explicita 

 

Não é mais só pelo casamento que se constitui a entidade familiar. 
Entende-se, também como tal, a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes e, para efeito de proteção 
do Estado, também, a união estável entre homem e mulher, 
cumprindo à lei facilitar sua conversão em casamento. Em 
qualquer desses casos, os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 
mulher, especificando aqui o direito de igualdade entre ambos, já 

consignado no art. 5º, I (art. 226). 
80

 
 

 Para Gustavo Tepedino81, duas grandes correntes doutrinárias e 

jurisprudenciais formaram-se acerca da união estável após o advento da 

Constituição Federal de 1988. A primeira entende que na assimilação 

constitucional de modelos familiares extramatrimoniais, devem ser 

equiparados os direito decorrentes da família fundada no casamento com 

os resultantes da constituição de uma união estável, bastando que se faça 

a prova desta relação para que se produzam os efeitos previstos para a 

relação matrimonial. 

Contra esta corrente sustenta, majoritariamente, que o constituinte, 

com a previsão do art. 226, não criou direitos subjetivos imediatamente 

exigíveis, mas, ao revés, vinculou apenas a lei ordinária, tratando da união 

estável apenas para efeito de proteção estatal. Nesse raciocínio, o Estado 

deveria proteger os companheiros através de regulamentação futura, que 

não poderia negar proteção ao concubinato sem que tal tutela 

representasse a pretendida equiparação com o casamento. Supor que a 

norma atribui ao homem ou à mulher, partícipe de união estável, situação 

jurídica totalmente equiparada à de homem casado ou mulher casada, 

                                                           
80 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p.822.. 
81 TEPEDINO, Gustavo.Temas de Direito Civil.  4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,2008, p. 406. 
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medeia boa distância. Em segundo argumento, em defesa da mesma tese, 

refere-se ao dever atribuído à lei ordinária pela Constituição, de facilitar a 

conversão da união estável em casamento 

se as duas figuras estivessem igualadas, não faria sentido dizer 
que a lei deve facilitar a conversão da união estável em 
casamento. Não se pode converter uma coisa em outra, a menos 
que sejam desiguais: se já são iguais, é desnecessária – e 
inconcebível – a conversão.  

 

 Em uma análise do dispositivo constitucional, pode-se dizer que a 

divergência quanto à aplicabilidade do art. 226, § 3º da Constituição 

Federal reside na dificuldade de se caracterizar a estabilidade da união.  

 De fato, tal caracterização é bastante subjetiva e, como tal, será 

melhor discutida posteriormente. Ocorre que, para alguns, o citado 

dispositivo é auto-aplicável pelo fato de a estabilidade estar mais vinculada 

à qualidade do que à quantidade de sua duração. Sendo assim, para os 

partidários desta opinião o animus dos companheiros é que qualificará a 

união estável e, tal fato, acabaria por auxiliar o juiz na formação de sua 

convicção quanto à qualidade da união.  

 Para Antonio Carlos Mathias Coltro  

 

há de interpretar as leis com o espírito ao nível do seu tempo, isto 
é, mergulhando na viva realidade ambiente, e não acorrentado a 
algo do passado nem perdido em alguma paragem, mesmo 
provável, do distante futuro. 82 

 

 No entanto, outros autores que entendem a questão da aplicabilidade 

de forma contrária, quando afirma que o concubinato terá de ser 

regulamentado por lei ordinária, que estabelecerá direitos e deveres da 

união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Não obstante, 
                                                           
82COLTRO, Antonio C.M. Direito de Família – Aspectos constitucionais, civis e processuais. 
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não se afigura de boa técnica a não admissibilidade formal da união estável 

desde a vigência da Constituição porque a regra jurídica traz em si uma 

eficácia contida diante da realidade nacional. Quer dizer: a norma do art. 

226, § 3º, da Constituição Federal é de eficácia contida e tem aplicação 

imediata. Acrescenta ainda oportunidade de verificar a posição adotada por 

José Afonso da Silva, sobre as normas de eficácia contida, no sentido de 

que não dependem da lei, uma vez que :”(...) são de aplicabilidade direta e 

imediata (...) sua aplicabilidade não fica condicionada a uma normação 

ulterior, mas fica dependente dos limites (daí: eficácia contida) que 

ulteriormente se lhe estabeleçam mediante lei (...)”83  

 A Constituição Federal influenciou a questão patrimonial da união 

estável, tirando o foco do campo do Direito das obrigações e  o transferindo 

para o campo do Direito de família. 

 Dessa forma, pode-se depreender que tais debates jurídicos 

embasaram-se na subjetividade da conditio sine qua non prevista no 

dispositivo constitucional. De tal forma que, para os defensores do 

conteúdo programático da norma constitucional, a subjetividade desta 

acarreta a necessidade de se complementar por uma normatividade futura, 

já para os que defendem a auto-aplicabilidade, a aplicação da norma 

independe de uma regulamentação da estabilidade, visto que, justamente 

em razão de sua subjetividade, acaba por auxiliar o juiz na formação da 

convicção. Ademais, a promulgação das leis 8971/94 e 9278/96, 

regulamentando a união estável reduziu o sentido desta discussão 

basicamente ao nível acadêmico. 

 

 

                                                           
83 SILVA, José Afonso da. Da aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008,p116 
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2.4. União estável e aplicação das Leis nº 8.971/94  e nº 9.278/96 

 

 Com o objetivo de regular o parágrafo 3º do artigo 226, da 

Constituição Federal, foi promulgada a Lei nº. 8.971/94, disciplinando o 

direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. 

 Posteriormente, a Lei 9.275/96, inovou ao dispor a presunção de 

condomínio sobre o patrimônio adquirido, a título oneroso, por um ou por 

ambos os companheiros, na constância da união estável. Porém, os bens  

adquiridos a título não oneroso, tais como aqueles provenientes de herança 

ou doações, recebidas por apenas um dos conviventes, não integram nesta 

presunção. 

 Segundo Álvaro Villaça Azevedo  

a união estável sempre foi casamento de fato; todavia, quando 
este último foi aniquilado, juntamente com o casamento religioso, 
pelo Decreto nº 181, de 1890, ficou impossível dizer que a 
convivência por tanto tempo é casamento presumido. Assim, 
quase quatro mil anos de história do instituto do casamento de fato 
perdeu sua força institucional. Daí por que, hoje, não é possível 
fazer ressurgir o casamento de fato, por lei, que dissesse, por 
exemplo que o homem que viver com uma mulher, por tanto 
tempo, maritalmente, ou vice-versa, estará presumidamente 
casado. 84 

 

 O conceito deste instituto está previsto no artigo 1723, Código Civil: 

"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 familiar".  

                                                           
84 Op.cit., p.121. 
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        Para Rodrigo da Cunha Pereira85 definir União Estável não é muito 

simples, visto que começa e termina o que é família.  É que o interesse do 

Estado é dar proteção às entidades familiares, buscando elementos 

caracterizadores de um “núcleo familiar. Os ingredientes são aqueles já 

demarcados principalmente pela jurisprudência e pela doutrina pós-

constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo 

teto, prole, relação de dependência econômica. Porém, a falta de algum 

desses elementos não significa a descaracterização da união estável. É 

apenas o conjunto de determinados elementos que ajuda a objetivar e a 

formatar o conceito de família. 

 Para Miguel Reale86, o Código Civil não fixa prazo para a constituição 

da união estável, cabendo ao juiz examinar cada caso ocorrente à luz do 

código e das leis antes dele promulgadas, ocorrendo, na espécie, não a 

revogação das leis anteriores pela nova, mas a vigência concomitante 

deles, em tudo o que não for conflitante. E afirma ainda que, havendo 

conflito de normas, prevalecerá o disposto no código civil. 

 Dessa forma, pode-se entender que o Código Civil não revogou as 

leis 8.971/94 e lei 9.278/96, ocorrendo a vigência concomitante do Código 

Civil com as leis supra mencionadas, apesar de redigida com má técnica, 

especialmente a Lei 8.971/94. Elas coexistem com este diploma, assim 

como não ocorre o conflito e sim, revogação parcial entre elas (Leis nº 

8.971/94 e 9.278/96)87. 

Para o artigo 1790 do Código Civil, o companheiro supérstite participará da 

sucessão do falecido, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, nas seguintes condições: a) se concorrer com 
                                                           
85 PEREIRA, Rodrigo da Cunha.” Da união estável” in  DIAS, Maria Berenice, PEREIRA, Rodrigo 
da Cunha (coords)  Direito de Família e o Novo Código Civil. 4ª ed., Belo Horizonte: Editora Del 
Rey, 2006, p.220. 
86 REALE, Miguel. As entidades familiares. Disponível em www.migalhas.com.br, acessado em 
19/02/2008.  
87 PENA JR, Moacir César. Direito das pessoas e da família, doutrina e jurisprudência. São Paulo: 
Ed. Saraiva , 2008, p. 144. 
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outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança e, não 

havendo parentes sucessíveis, tocar-lhe-á a totalidade da herança relativa 

àqueles bens e aos demais que compõem o acervo hereditário por força do 

artigo 1844, do Código Civil; b) se não houver pacto entre os conviventes, o 

regime da comunhão parcial prevalecerá, tendo o convivente sobrevivente 

metade dos bens deixados pelo autor da herança, relativos da sua 

atividade em colaboração com o de cujus ou se adquiridos onerosamente 

na vigência da união estável. A herança atribuída ao convivente 

sobrevivente está sujeita ao imposto de transmissão causa mortis – ITCMD 

–, porém não ocorre com a meação a que tem direito por força do regime 

de bens, haja vista a inexistência de fato gerador do tributo (transmissão 

causa mortis de bens), uma vez que ocorre a divisão de patrimônio 

decorrente da extinção de condomínio por óbito de um dos co-

proprietários88. 

 Entretanto, há opiniões diversas em relação à revogação das leis 

8.971/94 e 9.278/96. Segundo Nicolau Eládio Bassalo Crispino89, as 

referidas leis foram revogadas pelo atual Código Civil. 

 Antes do surgimento da Lei 8.971/94, como já vimos, controvertia-se 

com grande predominância para o entendimento conservador, a não 

concessão de alimentos e direitos sucessórios aos integrantes de união 

estável, sob a fundamentação do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal. 

Isto ocorria inclusive quanto à concessão de prestação de alimentos, os 

tribunais negavam, exceto se houve um contrato entre os companheiros90. 

 Com o advento da Lei nº. 9.278/96, trouxe para doutrina um novo 

amparo jurídico a este instituto, de forma a conceituar e legislar quanto à 

assistência material entre os conviventes, tratado por alguns autores como 
                                                           
88 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V.5.20ª ed.São Paulo: Editora Saraiva, 
2005, p.390.  
89 CRISPINO, Nicolau Eládio Bassalo. A união estável e a situação jurídica dos negócios entre 
companheiros e terceiros. São Paulo, 2005 Tese de Doutorado em – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo. 
90 SOUZA, Aida Maria Loredo Moreira de. Op.cit., p. 64. 
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o “Estatuto da convivência”.91 Entretanto, trata-se de um instituto 

condizente com a realidade atual e que visa, sobretudo, impedir 

explorações odiosas e situações desagradáveis no campo da assistência 

material entre os conviventes. 

 O Estado sempre teve preferência pela família fundada no 

casamento, dada a importância que a Constituição dá em facilitar a 

conversão da união estável em casamento. Porém, podemos perceber que 

os companheiros passaram a usufruir de alguns benefícios em relação aos 

cônjuges.  

Neste aspecto, assim diz João Baptista Villela  

É preciso dar à disposição nova o sentido que faça compatível 
com os horizontes constitucionais. O único meio de chegar a uma 
interpretação constitucionalmente conforme é ter como alterado a 
posição relativa dos casados por modo a que tenham os mesmos 
direitos dos companheiros entre si. 92 

 

Portanto, a situação descrita no artigo. 2º, I e II, da Lei 9.278/96 deve 

se considerar estendida a todos os que estão formalmente casados, 

qualquer que seja o regime de bens. Trata-se de uma típica aplicação, em 

Direito interno, da chamada “Meistbegünstigungsklausel” ou ‘cláusula de 

maior favorecimento’, usual no comércio internacional. Dada a circunstância 

de o casamento ter na Constituição precedência sobre a união estável, 

todas as vantagens deferidas a esta, por lei ordinária, supõem-se 

extensivas àquele, se não a tiver por outro título93. 

 Segundo o Código Civil paraguaio, citado por Álvaro Villaça de 

Azevedo94, são conferidos efeitos jurídicos à união estável entre um homem 

e uma mulher que não tenham impedimentos para contrair matrimônio, com 
                                                           
91 FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família – Elementos críticos à luz do novo Código Civil 
brasileiro. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p.100. 
92 VILELLA, João Baptista. “Alimentos e sucessão entre companheiros.” In: PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha. Concubinato e união estável. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 112. 
93 VILELLA, João Baptista. Op.cit., p. 110. 
94 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Op.cit. p.177. 
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o fim de viverem juntos, sob o mesmo leito, procriando, alimentando e 

educando  

os filhos havidos de sua união e auxiliando-se, mutuamente, mantida essa 

convivência pública e consecutivamente, por mais de cinco anos, em seu 

lar, tratando-se, entre seus parentes e em suas relações sociais, como se 

fossem  

marido e mulher. 

 Atualmente, a legislação paraguaia, no artigo 220, do Código Civil95 – 

Lei nº 1.183/85, estabelece que a união concubinária, em qualquer tempo 

de sua duração, poderá dar lugar a existência de uma sociedade de fato 

sempre que houver a existência desta classe de sociedade, ou seja, 

presumirá que existe uma sociedade de fato nas relações concubinárias 

com mais de cinco anos. 

 Assim, entende-se que a Lei 8.971/94 não foi totalmente revogada 

pela Lei 9.278/96, subsistindo no ordenamento jurídico brasileiro tanto a 

disposição da Lei de 1994 em que prevê o usufruto legal e o direito do 

convivente sobrevivente à totalidade da herança nos casos especificados, 

como na Lei de 1996 que estabelece o direito real de habitação 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família. 

 Em contrapartida, Nicolau Eládio Bassalo Crispino96, citando Regina 

Beatriz Tavares da Silva, entende que ambas as leis: Lei 8.971/94 e Lei 

9.278/96 foram revogadas pelo Código Civil de 2002, pois entendem estar 

melhor disciplinado, por conter maior detalhamento, já que o regime de 

bens na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, é o 

                                                           
95 Art.220 .- La unión concubinaria, cualquiera sea el tiempo de su duración, podrá dar lugar a la 
existencia de una sociedad de hecho, siempre que concurran los requisitos previstos por este 
Código para la existencia de esta clase de sociedad. Salvo prueba contraria, se presumirá que 
existe sociedad toda vez que las relaciones concubinarias hayan durado más de cinco años. 
96 CRISPINO, Nicolau Eládio Bassalo.Op.cit., p. 
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mesmo regime legal do casamento: a comunhão parcial, regulada nos 

artigos 1658 a 1666. 

 Nesse caso, salvo melhor juízo discordamos quanto à revogabilidade 

das leis supra mencionadas, haja vista sua aplicação parcial, bem como a 

perfeita harmonia com o atual código civil. 

 Diante do conflito de normas, segundo Maria Helena Diniz97 trata-se 

de antinomia de segundo grau, ou seja, um conflito de uma norma anterior 

especial (Lei nº. 9.278/96) e norma posterior geral (art. 1831, do Código 

Civil), gerando antinomia entre o critério de especialidade e o cronológico, 

valendo o metracritério, ou seja, lei geral posterior não derroga lei especial 

anterior, não há valor absoluto, uma vez que a lei posterior geral derroga lei 

especial, tendo em vista certas circunstâncias presentes.  Ocorre que a 

preferência entre um critério e outro não é evidente, pois, se constata uma 

oscilação entre eles.  

 Não há regra definida. Dada a situação haverá supremacia ora de 

um, ora de outro critério. Na dúvida, surgirá uma antinomia real de segundo 

grau, ou lacuna de conflito, em que só poderá ser solucionada pelos 

critérios apontados pelos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código 

Civil98.   

 Em casos extremos para solução de conflito normativo, adota-se o 

princípio supremo da justiça, em que entre duas normas incompatíveis 

dever-se-á escolher a mais justa, isto porque os referidos critérios não são 

axiomas, fazendo com que a lei seja aplicada de acordo com a consciência 

jurídica popular e com objetivos sociais99. 

 Com isso, pode-se afirmar que o conflito das Leis nº. 8.971/94 e 

9.278/96 com o atual Código Civil decorre do princípio de que a  lei 
                                                           
97 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., p.391-392. 
98 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007. 
99 Diniz, Maria Helena. Op.cit. 
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posterior geral não revoga a lei anterior especial, a menos que, 

expressamente, o declare, ou contenha dispositivos incompatíveis ou 

regule inteiramente a matéria de lei especial.  Isto ocorre com o Código 

Civil, ao regulamentar parcialmente os direitos dos conviventes. 

 Em relação às dívidas, não se comunicam se forem contraídas antes 

da união estável, respondendo apenas o convivente devedor, com seus 

bens particulares, salvo se, houver tido benefícios a ambos. Nessa 

hipótese, cada um responderá na proporção do ganho que tiver auferido. 

Vale também para as obrigações provenientes de atos ilícitos. 

 A Lei 9278/96 estabelece uma presunção relativa, considerando que 

os bens, cuja aquisição se faça com a concorrência dos requisitos 

indicados. Temos a comunicação dos aquestos. Estes pertencem em 

partes iguais aos conviventes.  

 Quanto à administração do patrimônio comum, fica sob a 

administração de ambos, a menos que haja estipulação contrária em 

contrato escrito, visto que a Constituição Federal introduziu o princípio da 

isonomia conjugal e ainda inexiste o motivo de desigualação. 

 Em relação a direitos sucessórios entre conviventes, a Lei nº 

8.971/94 previa o regular direito dos companheiros aos alimentos e à 

sucessão. Segundo o art. 2º, inciso I da referida lei, enquanto o 

companheiro sobrevivente não constituir nova união, ao usufruto de quarta 

parte dos bens do de cujus, se houver filhos deste ou comuns. Em não 

havendo filhos, embora sobrevivam ascendentes do de cujus, o usufruto 

incidirá sobre a metade dos bens do autor da herança, enquanto o 

companheiro sobrevivente não constituir nova união, conforme dispõe o art. 

2º, inciso II da Lei nº 8.971/94. 

 Todavia, não mais se aplica o artigo 2º da Lei 8.971/94, uma vez 

derrogada pelo Código Civil vigente, já exposto anteriormente. 
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 Segundo o artigo 1790, III, Código Civil, em não havendo 

descendente e ascendente, mas havendo companheiro sobrevivente, este 

concorrerá com os colaterais, que receberão dois terços da herança e o 

companheiro sobrevivente, um terço. 

 Observa Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi100 a nitidez 

quanto ao tratamento desigual em relação ao cônjuge sobrevivente, que 

concorre somente com ascendentes ou descendentes, enquanto que, ao 

convivente sobrevivente, poderá concorrer até com sobrinhos-netos do de 

cujus, se houver bens adquiridos por esforço comum. 

 No mesmo sentido, Maria Helena Diniz101 afirma que, em não 

havendo pacto entre os conviventes, o regime de comunhão parcial 

prevalecer, terá direito à metade dos bens deixados pelo de cujus, se 

oriundos  da      sua  

atividade em colaboração com o autor da herança ou se adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável. Se, porém, não houver 

estipulação em contrário, o convivente sobrevivente herdará conforme 

dispõe o artigo 1790, do Código Civil. 

 No que tange à sucessão do convivente na legislação mexicana, o 

artigo 1635, Código Civil de 1997, o convivente sobrevivente tem direito a 

herdar reciprocamente, aplicando as disposições relativas à sucessão do 

cônjuge, sempre que tenham vivido juntos, como se casados fossem, 

durante cinco anos que precederam imediatamente à sua morte ou quando 

                                                           
100 DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro, Aspectos Polêmicos na sucessão do cônjuge 

sobrevivente. São Paulo: Editora Letras Jurídicas, 2004,p.181. 
101 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.v.5. 20ªed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
390. 
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tiverem filhos em comum, sempre que ambos tenham permanecido livres 

de matrimônio durante o concubinato102.  

 Ainda no campo do direito de sucessão, diz o artigo 1368, Código 

Civil mexicano, que o testador deve deixar alimentos para as pessoas com 

que viveu como se casado fosse, durante cinco anos que precederam 

imediatamente à sua morte ou com quem teve filhos, desde que ambos 

tenham permanecido livres do casamento durante o concubinato e que o 

sobrevivente esteja impedido de trabalhar e não tenha bens suficientes. 

Este direito só subsistirá enquanto a pessoa de que se trata não contraia 

núpcias e observe boa conduta. Se forem várias as pessoas com quem o 

testador viveu como se fossem seus cônjuges, nenhum delas terá direito a 

alimentos103. 

                                                           
102 De la Sucesion de los Concubinos 
Articulo 1635.  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 articulo, ninguno 
de ellos heredara.  
103Articulo 1368.  El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las 
fracciones siguientes:  

A los descendientes menores de 18 anos respecto de los cuales tenga obligacion legal de 
proporcionar alimentos al momento de la muerte; 
II. A los descendientes que esten imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad; cuando 
exista la obligacion a que se refiere la fraccion anterior; 
III. Al conyuge superstite cuando este impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo 
otra disposicion expresa del testador, este derecho subsistira en tanto no contraiga matrimonio y 
viva honestamente; 
IV. A los ascendientes; 
V. A la persona con quien el testador vivio como si fuera su conyuge durante los 5 anos que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente este impedido de 
trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo subsistira mientras la persona de que se 
trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el 
testador vivio como si fueran su conyuge, ninguna de ellas tendra derecho a alimentos; 
VI. A los hermanos y demas parientes colaterales dentro del cuarto grado, si estan incapacitados o 
mientras que no cumplan dieciocho anos, si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. 
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 O Código Civil paraguaio104 – Lei nº. 1.183/85 –, no artigo 219, dispõe 

que serão válidas as estipulações de vantagens econômicas entre os 

conviventes ou contidas em disposições testamentárias, salvo no disposto 

por este Código sobre a legítima dos herdeiros necessários. 

 No artigo 223, do Código Civil paraguaio, o supérstite nas uniões de 

fato gozará dos mesmos direitos das aposentadorias, pensões e 

indenizações devidas ao de cujus, que corresponderia ao cônjuge105. 

 Na legislação espanhola, não há regulamentação acerca da união 

estável. Em decorrência disso, os conviventes não possuem direitos a 

alimentos, salvo quando assim pactuarem sobre a obrigação alimentar, 

possibilidade essa disciplinada no artigo 153, do Código Civil espanhol. 

 Quanto ao direito sucessório na legislação portuguesa, estabelece o 

artigo 2020, do Código Civil português, que aquele que no momento da 

morte de pessoa não casada ou separada judicial de pessoas e bens, vivia 

com ela há mais de dois anos em condições análogas às dos cônjuges tem 

direito a exigir alimentos da herança do falecido, se os não puder obter nos 

termos das alíneas “a” a “d” do artigo 2009, do Código Civil. 

 Atualmente, e porque a própria lei equipara as uniões de fato 

heterossexuais às homossexuais, deve entender-se que estas encontram-

se também abrangidas pela previsão legal daquele citado preceito. Porém, 

pode-se também invocar-se um argumento de ordem literal, à medida que  

o artigo 6º, nº. 1 da Lei nº. 7/2001, de 11.05 (que regula todas as uniões de 

fato) remete diretamente para o artigo 2020º, do Código Civil português, 

                                                           
104 Art.219.- Serán válidas las estipulaciones de ventajas económicas concertadas por los 
concubinos entre sí, o contenidas en disposiciones testamentarias, salvo lo dispuesto por este 
Código sobre la legítima de los herederos forzosos. 
105 Art.223.- El supérstite en las uniones de hecho, gozará de los mismos derechos a las 
jubilaciones, pensiones e indemnizaciones debidas al difunto que corresponderían al cónyuge.  
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numa manifestação inequívoca de que o legislador pretender a aplicação 

deste preceito às uniões de fato homossexuais106. 

 No direito brasileiro, para sucessão do convivente é preciso que não 

esteja dissolvida a união estável no momento da abertura da sucessão. 

 A regra disposta no artigo 1725, do Código Civil, no que tange à 

divisão patrimonial, remete-se aos artigos 1658 a 1666, do Código Civil, os 

quais dispõem sobre o regime de comunhão parcial de bens. 

 O caput do art. 1790, do Código Civil, traça a diferença, desejada 

pela norma constitucional, existente entre casamento e união estável, ao 

reafirmar que o(a) companheiro(a) só participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos de forma onerosa, na vigência da união 

estável.  

 Situação inferior a do casamento, onde a regra geral considera a 

mulher como meeira do patrimônio comum do casal. O privilégio da meação 

afasta qualquer hipótese equivocada que pretenda visualizar na união 

estável igualdade ao casamento, nas palavras de Eduardo de Oliveira 

Leite107. 

Com o advento da lei 9.278/96, ao regular o art. 226, § 3º, CF/88, 

concedeu ao companheiro sobrevivente, enquanto viver ou não constituir 

nova união, em seu art. 7º, § único, o direito real de habitação no imóvel 

destinado à residência da família, independente se há contrato entre os 

companheiros, na medida em que se presume que os bens adquiridos 

onerosamente na constância da união são considerados frutos do trabalho 

e da colaboração de ambos, pertencendo em partes iguais e em 

condomínio.  

                                                           
106 PITÃO, José António de França. Uniões de facto e economia comum. 2ª ed. Coimbra: Editora 
Almedina. 2006, p.193. 
107 Op.cit., p. 55. 
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 Todavia, tal presunção pode ser afastada nos casos em que se 

estabelecem pelo regime da separação total de bens, uma vez que não 

haverá comunicação patrimonial entre os conviventes, segundo Ana Luiza 

Maia Nevares108. A presunção do caput cessa, ainda, se a aquisição 

patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao 

início da união.  

 Na Lei 9.278/96 veio a exigência da conivência pública, duradoura e 

contínua entre homem e mulher, objetivando a constituição de família.  

 Com isso, surge a indagação se a Lei nº 8.971/94 foi revogada pela 

lei 9.278/96. Entende-se que ambas coexistem entre si. A Lei nº 8.971/94 

trata do direito dos companheiros quanto a alimentos e sucessão. Quanto 

ao direito de sucessão, o atual Código Civil supriu o referido tema, sendo a 

lei derrogada. 

 

2.5 Efeitos jurídicos da união estável 

 

 A união estável tem por objetivo a conferência de direitos e imposição 

de deveres que viessem a simplificar ou facilitar procedimento para 

conversão da união estável em matrimônio. Ocorre que a jurisprudência e 

as legislações extravagantes passaram a conferir direitos e deveres aos 

conviventes semelhantes ao dos cônjuges.  

 A união estável, segundo Cláudia Grieco Tabosa Pessoa109, trata-se 

de um fato jurídico de uma relação de caráter moral e social, 

regulamentado pelo direito apenas quanto a alguns de seus múltiplos 

efeitos, no que tange à técnica jurídica, ressaltando Windscheid, citado por 
                                                           
108 NEVARES, Ana Luiza Maia, A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional.Rio de Janeiro:Renovar. 2004, p 134. 
109 Op.cit., p. 55. 
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Pontes de Miranda, que a aplicou quanto aos efeitos jurídicos e sociais do 

matrimônio; possível, de qualquer forma, a correlação de idéias, ante a 

equiparação no que concerne aos efeitos jurídicos, do concubinato à 

entidade familiar. 

 Para Maria Helena Diniz110, embora a união estável não devesse 

gerar consequências idênticas às do matrimônio, o atual código civil, a 

legislação extravagante e a jurisprudência têm evoluído, possibilitando 

deveres e obrigações semelhantes a ele. 

 Na Colômbia, segundo Álvaro Villaça Azevedo111, nas situações de 

união estável, o patrimônio dos conviventes é constituído pelos bens que 

qualquer deles houver adquirido na constância do concubinato; em caso de 

ser adulterina a união de fato, deverá ocorrer, antes, a liquidação dos bens 

provenientes da sociedade conjugal, para depois realizar-se a da sociedade 

patrimonial emergente do concubinato; o que pode ocorrer no mesmo 

processo de sucessão, ou logo após a liquidação da sociedade conjugal 

como consequência de um processo de separação de corpos ou de bens, 

de divórcio ou de nulidade do matrimônio. 

 Com o advento da Constituição Federal Colombiana de 1991, com 

suas reformas até 2005, bem como o Código Civil Colombiano, estes foram 

omissos nas situações de união estável, dispondo apenas das relações 

matrimoniais. 

Na Constituição Federal Colombiana não há um capítulo específico 

sobre a família. O artigo 42 da Carta Magna, que dispõe sobre família está 

no capítulo dos direito sociais, econômicos e culturais, abrangendo ainda, 

as questões relacionadas à filiação matrimonial e extramatrimonial112. 

                                                           
110 Op.cit., p. 380. 
111 Op.cit.,p.180 
 
112 Constituição Federal da Colombia de 1991, com refor mas até 2005. 
Capítulo II - de los derechos sociales, económicos y culturales  
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No mesmo sentido o Código Civil de 1987 em vigor, regulamenta 

apenas quanto à sucessão de filhos extramatrimoniais e sua ordem de 

vocação hereditária, nos termos dos artigos 1045 e 1050, do Código Civil 

Colombiano113.  

                                                                                                                                                                                
 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, o ADOPTADOS procreados naturalmente o 
científica asistencia con, tienen iguales derechos y deberes.   
 
113 ARTICULO 1045. <PRIMER ORDEN HEREDITARIO - LOS HIJOS>. <Artículo subrogado por 
el artículo 4o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>  
Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y 
recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal. 
ARTICULO 1050. <SUCESION DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES>. <Artículo subrogado por el 
artículo 7o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:> La sucesión del hijo 
extramatrimonial se rige por las mismas reglas que la del causante legítimo. 
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 Na Bolívia, o Código de Família de 1988114, dispõe em seus artigos 

                                                           
114 Art. 158º.- (UNION CONYUGAL LIBRE). Se entiende haber unión conyugal libre o de hecho 
cuando el varón y la mujer, voluntariamente, constituyen hogar y hacen vida común em forma 
estable y singular con la concurrencia de los requisitos establecidos por 109 artículos 44 y 46 al 
50.- (Art. 194 Constitución Política del Estado: Ley Nº 1615 de 6 de febrero de 1995). 
Se apreciarán las circunstancias teniendo en consideración las particularidades de cada caso. 
Art. 159.- (REGLA GENERAL) Las uniones conyugales libres o de hecho que sean estables y 
singulares producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como 
patrimoniales de los convivientes. Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los 
efectos del matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio de las reglas 
particulares que se dan a continuación. 
Art. 160.- ( FORMAS PREMATRIMONIALES INDIGENAS Y OTRAS UNIONES DE HECHO). 
Quedan comprendidas en las anteriores determinaciones las formas prematrimoniales indígenas 
como el "tantanacu" o "sirvinacu", las uniones de hecho de los aborígenes y otras mantenidas en 
los centros urbanos, industriales y rurales. Se tendrán en cuenta los usos y hábitos locales o 
regionales siempre que no sean contrarios a la organización esencial de la familia establecida por 
el presente Código o que no afecten de otra manera al orden público y a las buenas costumbres. 
38 
Art. 161.- (DEBERES RECIPROCOS). La fidelidad, la asistencia y la cooperación son deberes 
recíprocos de los convivientes. La infidelidad es causa que justifica la ruptura de la unión, a no ser 
que haya habido cohabitación después de conocida. La asistencia y cooperación proporcionadas 
por uno de los convivientes al otro, no se hallan sujetas a restitución ni retribución algunas y se 
consideran deberes inherentes a la unión. 
Art. 162.- (BIENES COMUNES). Son bienes comunes de los convivientes y se dividen por igual 
entre ellos o sus herederos cuando la unión termina, los ganados por el trabajo personal o el 
esfuerzo común y los frutos que los mismos producen, así como los bienes adquiridos por 
permuta por otro bien común o por compra con fondos comunes y los productos del azar o la 
fortuna. 
Art. 163.- (CARGAS). Los bienes comunes se hallan afectados a la satisfacción de lãs 
necesidades de los convivientes, así como al mantenimiento y educación de los hijos. 
Art. 164.- (ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES COMUNES). Los bienes 
comunes se administran por uno y otro conviviente. Los gastos que realice uno de ellos y las 
obligaciones que contraiga para la satisfacción de las necesidades recíprocas y de los hijos, 
obligan también al otro. Los actos de disposición de los bienes comunes así como los contratos de 
préstamos y otros que conceden el uso o goce de las cosas, requieren El consentimiento de 
ambos convivientes. Pueden también aplicarse, a este respecto, lãs disposiciones sobre 
comunidad de gananciales. 
Art. 165.- (PRODUCTOS DEL TRABAJO). Los productos del trabajo de cada uno se administran e 
invierten libremente; pero si cualquiera de los convivientes deja de hacer su contribución a los 
gatos recíprocos y al mantenimiento y educación de los hijos, el otro puede pedir embargo y 
entrega directa de la porción que le corresponda. 
Art. 166.- (BIENES PROPIOS). Los bienes propios se administran y disponen libremente por el 
conviviente a quien pertenece. 
Art. 167.- (FIN DE LA UNIÓN). La unión conyugal libre termina por la muerte o por la voluntad de 
uno de los convivientes, salvo en este último caso la responsabilidad que pudiera sobrevenirle. 
Art. 168.- (MUERTE). Si la unión termina por muerte de uno de los convivientes, el que sobrevive 
toma la mitad que le corresponde en los bienes comunes, y la otra mitad se distribuye entre los 
hijos, si los hay; pero no habiéndolos se estará a las reglas del Código Civil en materia sucesoria 
(Libro 4º C.Civil). 
En los bienes propios tiene participación el sobreviviente, en igualdad de condiciones que 
cada uno de los hijos.  
El testamento, si lo hay, se cumple en todo lo que no sea contrario a lo anteriormente prescrito. 
Los beneficios y seguros sociales se rigen por las normas especiales de la materia.  
Art. 169.- (RUPTURA UNILATERAL). En caso de ruptura unilateral, el otro conviviente puede 
pedir inmediatamente la división de los bienes comunes y la entrega de la parte que le 
corresponde, y si no hay infidelidad u otra culpa grave de su parte, puede obtener, carecimiento de 
medios suficientes para subsistir, se le fije una pensión de asistencia para si y en todo caso para 
los hijos que queden bajo su guarda. 
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158 a 172 a conceituação de união estável entre homem e mulher, 

produzindo efeitos similares ao matrimônio tanto nas relações pessoais 

como nas relações patrimoniais do convivente. Há a particularidade no 

direito boliviano quanto às formas pré-matrimoniais indígenas, como 

espécie de união estável, respeitando os usos e costumes locais ou 

regionais, desde que não contrariem organização essencial da família 

estabelecida no Código de Família colombiano. 

 Assim, finaliza Álvaro Villaça Azevedo115, o matrimônio de fato ou não 

formalizado (matrimônio por comportamento) produz, em geral, os mesmos 

efeitos que o matrimônio, pois primeiramente, os conviventes (concubinos) 

ou companheiros permanentes devem-se, mutuamente, fidelidade, 

respeito, socorro e ajuda, devendo, ainda viver juntos, sob o mesmo teto. 

Em segundo lugar, presume-se a paternidade do companheiro, 

relativamente aos filhos de sua companheira. Em terceiro, os pais 

concubinários têm os mesmos direitos e obrigações quanto a seus filhos, 

que derivam da relação conjugal, quanto aos filhos matrimoniais. Por fim, 

entre os companheiros, forma-se uma sociedade conjugal de fato da 

mesma espécie que existe entre casados, herdando nos mesmos moldes 

das normas que se aplicam aos casados. 

                                                                                                                                                                                
En particular, si la ruptura se realiza con el propósito de contraer enlace con tercer persona, el 
conviviente abandonado puede oponerse al matrimonio y exigir que previamente se provea a los 
puntos anteriores referidos. Salvo, en todos los casos, los arreglos precisos que com intervención 
fiscal haga el autor de la ruptura, sometiéndose a la aprobación del juez.  
Art. 170.- (PARTICIPACIÓN DE LOS CONVIVIENTES). La participación de cada conviviente o de 
quienes lo representen, se hace efectiva sobre el saldo líquido, después de pagada las deudas y 
satisfechas las cargas comunes. 
Si no alcanzan los bienes comunes, quedan afectados los bienes propios. 
Art. 171.- (UNIONES SUCESIVAS). Cuando hay uniones libres sucesivas, dotadas de estabilidad 
y singularidad, se puede determinar el período de duración de cada una de ellas y atribuírseles los 
efectos que les corresponden. 
Art. 172.- (UNIONES IRREGULARES). No producen los efectos anteriormente reconocidos "las 
uniones inestables y plurales, así como las que no reúnen los requisitos" prevenidos por los 
artículos 44 y 46 a 50 del presente Código, aunque sean estables y singulares. 
Sin embargo en este último caso pueden ser invocados dichos efectos por los convivientes, 
cuando ambos estuvieron de buena fe, y aún por uno de ellos, si sólo hubo buena fe de su parte, 
pero no por el otro. 
Queda siempre a salvo el derecho de los hijos (Código de Menor: Ley Nº 1403 de 18 de 
diciembre de 1992) 
115 Op.cit., p. 182. 
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A união estável em Cuba não produz efeitos matrimoniais até que 

seja declarada pelo tribunal, após comprovados os requisitos legais supra 

relacionados. Porém, uma vez cumpridos todos os requisitos, a 

equiparação com o casamento civil é completa, porém, o Código de 

Família116 cubano de 1975, no artigo 18, regula a união livre, entendendo 

como “matrimônio não formalizado”, todavia, exige-se seu registro. 

 No direito escocês, segundo Aida Maria Loredo Moreira de Souza117, 

tais casamentos irregulares, sem formalidades ou registro, pressupõem a 

existência de coabitação habitual, o conhecimento dos conviventes como 

marido e mulher no meio social e a inexistência de impedimentos. Isto 

ocorre porque se trata de um país cujo sistema é o common law, não 

havendo lei escrita regulamentada mas pelos usos e costumes local118. 

 No que tange ao direito português, a união estável não é considerada 

entidade familiar como no direito brasileiro, nem tampouco é regulada de 

forma semelhante ao casamento. Porém, produz alguns efeitos jurídicos, 

quanto à presunção de paternidade em relação ao companheiro, conforme 

dispõe o artigo 1871º, do Código Civil português119 de 1966, atualizado pela 

                                                           
116 Sección Tercera. DEL MATRIMONIO NO FORMALIZADO  
ARTICULO 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, sufrirá todos los 
efectos propios del matrimonio formalizado legalmente cuando fuere reconocida por tribunal 
competente. 
117 Op.cit., p. 61. 
118 Comissão Européia – Rede Judiciária Européia. Disponível em   
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_sco_pt.htm#III.5 , acessado em 
19/02/2010. 
119 1. A paternidade presume-se: 
a) Quando o filho houver sido reputado e tratado como tal pelo pretenso pai e reputado como filho 
também pelo público; 
b) Quando exista carta ou outro escrito no qual o pretenso pai declare inequivocamente a sua 
paternidade; 
c) Quando, durante o período legal da concepção, tenha existido comunhão duradoura de vida em 
condições análogas às dos cônjuges ou concubinato duradouro entre a mãe e o pretenso pai; 
d) Quando o pretenso pai tenha seduzido a mãe, no período legal da concepção, se esta era 
virgem e menor no momento em que foi seduzida, ou se o consentimento dela foi obtido por meio 
de promessa de casamento, abuso de confiança ou abuso de autoridade. 
e) Quando se prove que o pretenso pai teve relações sexuais com a mãe durante o período legal 
de concepção. * 
2. A presunção considera-se ilidida quando existam dúvidas sérias sobre a paternidade do 
investigado. (Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)  * (Lei n.º 21/98, de 12 de Maio) 
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Lei nº. 59/99, e quanto ao direito de alimentos à companheira, decorrentes 

da união estável.  

 A lei portuguesa não estabelece nenhuma definição ou noção a 

respeito da união de fato seja ela strictu ou strictu sensu. A Lei nº. 7/2001 

estabelece as linhas programáticas de atribuição de relevância jurídica às 

uniões de fato, limitando-se a identificar o objeto destas como sendo a 

situação jurídica de duas pessoas independentemente do sexo, que vivam 

em união de fato há mais de dois anos, avançando a partir daí para as 

situações casuísticas do seu âmbito, sem se preocupar em encontrar uma 

definição que abranja o seu conteúdo, sendo esta atitude, justificada na 

vigência da Lei nº. 135/99, na medida em que a união de fato heterossexual 

era apenas uma situação de fato constatada pela realidade social em tudo 

semelhante ao casamento, porém, que não obedeceu às formalidades que 

a lei estabeleceu para a validade deste. Não houve atribuição de relevância 

jurídica, não equiparando união de fato com casamento, sob pena de, caso 

o fizesse, diluir por completo as diferenças existentes entre esta e o 

casamento120. 

 O Código Civil da Guatemala de 1963, segundo Álvaro Villaça 

Azevedo121, reconhecia as soluções previstas no Estatuto da União de 

Fato, incorporando essa matéria nos arts. 173 a 189, com poucas 

modificações, estabelecendo-se, porém, uma exigência formal à 

constituição do concubinato, para que ele produzisse os efeitos 

programados na lei, colocando-se muito próximo ao casamento, 

necessitando os concubinos a cumprir os requisitos tais como: existência 

de um lar e que a vida em comum se tenha mantido, constantemente, por 

mais de três anos, ante seus familiares e suas relações sociais, bem como 

a procriação, alimentação e educação dos filhos e auxílio recíproco, 

declarando oficialmente a existência da união de fato, considerando ilícita a 

                                                           
120 PITÃO, José António de França.Op. cit.,p.18. 
121 Op.cit., p.166 
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união com quem já tenha registrado com outra pessoa um contrato anterior. 

Em existindo várias uniões, caberá ao juiz dar preferência a mais antiga. 

 Ocorre que, com a promulgação da Constituição de 1985, limitou-se, 

no artigo 48, apenas em reconhecer a união estável, porém devendo a lei 

infraconstitucional regulamentá-la. 

 No Código Civil da Guatemala122, atualizado em 2006, conceitua-se 

união estável a relação de um homem e uma mulher com capacidade para 

contrair matrimônio, podendo ser declarada por eles mesmos a um notário 

próximo para que produza efeitos legais, sempre que existir o início de vida 

em comum mantido por mais de três anos para fins de procriação, 

alimentação e educação dos filhos e auxílio mútuo, nos termos do artigo 

173. 

 O Código Civil da Guatemala de 2006123, nos artigos 178 e 181, diz 

que é necessário a inscrição da união por declaração conjunta perante o 

Juiz de Direito de seu domicílio ou, havendo conflito entre eles, por 

sentença judicial levada ao Registro do Estado Civil, devendo ser 

cumpridas, em ambas as situações, as demais formalidades, previstas na 

                                                           
122 DE LA UNIÓN DE HECHO 
Cuándo procede declararla 
ARTÍCULO 173. 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. 
123 ARTÍCULO 178. 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 181. 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 pretenda 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. 
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legislação e, para que exista união de fato, é necessário que ambos os 

concubinos tenham capacidade para contrair matrimônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – NATUREZA JURÍDICA DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, 

para fins de proteção do Estado como entidade familiar, porém, não 

equiparando ao casamento e sim facilitando a sua conversão em 

casamento. Ressalta-se, no entanto, que este reconhecimento não tem por 

finalidade o estímulo às uniões estáveis, mas um incentivo à sua conversão 

em matrimônio. 

 Segundo o art. 226, § 3º da Constituição Federal: “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
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mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em 

casamento” 

 Entende-se por entidade familiar, a comunhão de vida, aparecendo 

em público com aparência de matrimônio. 

 Para Teresa Arruda Alvim Pinto124, o direito cada vez mais protege 

situações reais e, cada vez menos, situações meramente formais, ou seja, 

o Estado protege as relações de entidade familiar, situação de união 

duradoura, de sentimentos e interesses da vida em conjunto, apesar de 

viver uma união não formalizada. O Estado protegeu tão-somente o 

companheiro, tratando como se esposo fosse e a companheira, como se 

esposa fosse, ou seja, como se casados fossem homem e  mulher125. 

 Segundo Luís Paulo Cotrim Guimarães126, a liberdade 

verificável nas uniões estáveis seria, na verdade escravizante, 

possibilitando a lesão e o enriquecimento ilícito, circunstâncias 

absolutamente incompatíveis com o pensamento jurídico. Por esta razão, 

afirma, o Direito há que intervir nessas situações, antes que a lesão seja 

causada, evitando-se a atuação curativa do poder judiciário, não devendo 

dispensar a segurança jurídica, por menor que seja, imprescindível à sua 

própria conservação. 

 O Código Familiar mexicano, citado por Álvaro Villaça Azevedo, 

conceitua a união estável como 

a união de um homem e uma mulher livres de matrimônio, que 
durante mais de cinco anos, de maneira pacífica, pública, contínua 
e permanente, sem ter impedimentos para contrair matrimônio, 
fazem vida em comum como se estivessem casados, e com 
obrigação de prestar-se alimentos mutuamente.

 127
  

                                                           
124Disponível em http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwegua.htm 
125 PINTO, Teresa Arruda Alvim, Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Direito de Família 
– Aspectos constitucionais, civis e processuais. São Paulo: RT,1995 
126GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim, Negócio jurídico sem outorga do cônjuge ou convivente. São 
Paulo: RT, 2004, p. 82. 
127 Op.cit.,p.82 
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 Para José António de França Pitão128, a regulamentação portuguesa 

não foi além de um esboço de proteção, julgado ética e socialmente 

justificado, em que para que se caracterize a união de fato é necessário a 

durabilidade, estabilidade e aparência conjugal, não havendo grandes 

mudanças até para não haver o estímulo de novas uniões de fato. 

 Com o advento da lei 135/99, de 28 de Agosto, no qual atribuiu 

determinados efeitos às uniões de fato entre homem e mulher e, 

posteriormente, em 11 de Maio de 2001, na lei 7/2001, estendeu esses 

efeitos às uniões de fato entre homossexuais, apesar da limitação no  

reconhecimento e na possibilidade de adoção entre casais homossexuais. 

 

3.1 Estado Civil 

 

 No casamento, além dos efeitos pessoais e patrimoniais que são 

produzidos entre os cônjuges, também se obtêm um novo estado civil: o de 

casados, que, para Maria Helena Diniz129, é um fator de identificação na 

sociedade, por ser a sociedade conjugal um núcleo básico da família, 

assumindo mutuamente a condição de consortes, companheiros e 

responsáveis pelos encargos da família. 

 No que se refere à união estável, não há concordância na doutrina e 

jurisprudência sobre a existência do “estado de conviventes”, ou seja, um 

estado civil de “convivente”. E afirma ainda a importância da acentuação 

                                                           
128 PITÃO, José António de França, A posição do cônjuge sobrevivo no actual direito sucessório 
português.4ªed. Coimbra:Almedina, p. 81. 
129 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 5. 20ªed. São Paulo: Saraiva, 1995, p 
129 
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deste status para distinguir a vida em comum, dentro de um lar de respeito 

que, embora desconhecido pela lei, das uniões de mera afeição carnal130. 

 Contudo, para Edgard de Moura Bittoncourt131, afirma que o 

concubinato não cria um estado civil nem modifica a condição jurídica das 

pessoas. 

 Edison Tetsuzo Namba132 explica, citando Czajkowski e João Roberto 

Parizatto, que pode-se falar em estado civil de convivência, existindo um 

estado social visto que os estados civis derivam de atos e fatos jurídicos os 

quais são formalizados e localizados no tempo, não detectando o termo 

inicial da união estável e, não sendo exclusivo o “estado de convivência” 

dos demais, podendo ser concomitante com qualquer deles. Porém, 

embora haja uma situação jurídica, ela não modifica o estado civil das 

pessoas em união estável. 

 No Brasil, costuma-se dizer que, se vive em união estável, então, é 

“amasiado”. Porém, essas pessoas, dizem sentir-se “casadas”, 

denominando o “amásio/amásia” de marido/mulher. Daí afirma Edison 

Tetsuzo Namba133 a consciência das pessoas voltadas para seriedade 

dessa união. 

 Assim, a possibilidade de se afirmar sobre a existência de um estado 

civil para união estável, não encontra respaldo na lei de registros públicos, 

não podendo anotar a condição de estado civil o de unida estavelmente e 

ainda, não existindo a presunção de “estado de casado”, existindo a 

pergunta do tipo da união do casal. 134 

                                                           
130 NAMBA, Edison Tetsuzo, União estável – efeitos de direito privado. São Paulo, 2002. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 
131 BITTENCOURT, Edgard de Moura.Concubinato. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 1975, 
p. 84 
132 Op.cit,.p. 103 
133 Op.cit., p. 103 
134 NAMBA, Tetsuzo. Op. cit., p 104. 
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 Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece o 

estado civil das pessoas em união estável na situação de consorte , no 

intuito de identificar os sujeitos que vivem em união estável, sendo utilizado 

de forma indistinta135. 

 Na mesma casa está pronto para discussão em pauta o projeto de lei 

que dispõe sobre o estado civil dos companheiros na união estável, 

adotando o estado civil de convivente 136.  

 Ainda, no mesmo sentido, o Projeto de Lei nº 3112/2008137 que 

obriga constar nas fichas cadastrais e qualquer outro tipo de formulário de 

                                                           
135 Proposição: PL 674/2007 
Autor: Vaccarezza - PT /SP 
Data de Apresentação: 10/04/2007  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade  
Situação: CSSF: Aguardando Parecer. - Ag. devolução Relator não-membro. 
Ementa: Regulamenta o art. 226 § 3º da Constituição Federal, união estável, institui o divórcio de 
fato.  
Explicação da Ementa: Estabelece o estado civil das pessoas em união estável como o de 
consorte. Altera a Lei nº 10.406, de 2002 e revoga as Leis nºs 8.971, de 1994 e 9.278, de 1996.  
Indexação: Regulamentação, Constituição Federal, reconhecimento, entidade familiar, união 
estável, denominação, companheiro, direitos, deveres, requerimento, conversão, casamento, 
documentação, comprovação, união, dissolução, divórcio, fato, prestação de alimentos, 
parentesco por afinidade, regime de bens, direito sucessório. _ Alteração, Código Civil, 
reconhecimento, entidade familiar, união estável, extinção, sociedade conjugal, divórcio, fato, 
revogação, Lei dos Companheiros, Lei da União Estável.  
Despacho:  
16/4/2007 - Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de Tramitação: Prioridade Disponível em www.camara.gov.br, acessado em 
22/02/2010. 
136 Proposição:  PL 1779/2003 
Autor: Fernando Giacobo – PL/PR 
Data de Apresentação: 21/08/2003  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de tramitação:   Ordinária  
Situação: CCJC: Pronta para Pauta. 
Ementa: Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, dispondo 
sobre o estado civil dos companheiros na união estável.  
Explicação da Ementa: Adota o estado civil de convivente.  
Indexação: Alteração, Código Civil, denominação, estado civil, companheiro, companheira, união 
estável, convivente.  
Despacho:  
31/7/2006 - NOVO DESPACHO: Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinária. Disponível em WWW.camara.gov.br , 
acessado em 22/02/2010. 
137 Proposição: PL 3112/2008 
Autor: José Paulo Tóffano - PV /SP 
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informações a opção de união estável, acrescentando artigo na Lei 

9278/96. 

 

3.2 Concubinato e União Estável 

 

 A denominação de concubinato138 passou, com o novo tratamento 

dado pela Constituição de 1988, a ser designada de união estável. Quis a 

lei trazer nova designação para diferenciá-la do concubinato que, durante 

quase todo o século passado, nos termos do Código Civil de 1916, 

representou as ligações adulterinas. 

 Concubinato é dividido em duas partes: a) concubinato puro e b) 

concubinato impuro. Trata-se do concubinato puro a União Estável que, 

segundo Álvaro Villaça Azevedo139, para inaugurar nova era de 

compreensão aos conviventes, respeitando seus direitos e sua sociedade 

de fato, que sempre existiu, antes do Decreto nº 181 de 1890, sob forma de 

casamento de fato ou presumido. A união estável, concubinato puro, não 

adulterino e não incestuoso, sempre encontrou esse apoio institucional, na 

figura antiga do casamento de fato. Por outro lado o concubinato impuro, 

como concorrente e paralelamente ao casamento religioso, de modo 
                                                                                                                                                                                
Data de Apresentação: 26/03/2008 
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade 
Apensado(a) ao(a):  PL 674/2007.   
Situação: CSSF: Tramitando em Conjunto. 
Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, para tornar obrigatório constar 
das fichas cadastrais ou outro tipo de formulário de informações, quando for o caso, a opção união 
estável.  
Indexação: Alteração, Lei da União Estável, obrigatoriedade, registro, formulário, documento 
administrativo, cadastro, registro, informações, estado civil, opção, união estável.  
Despacho:  
10/4/2008 - Apense-se à(ao) PL-674/2007. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões Regime de Tramitação: Prioridade. Disponível em WWW.camara.gov.br , acessado em 
02/02/2010. 
138 PARADA, Deise Maria Galvão. Regime de Bens entre Cônjuges, USP 
139 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Estatuto da Família de Fato. 2ª Ed. São Paulo:  Ed. Atlas 
Jurídico,2002, p.145. 
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excepcional e desabonador da família. Além dele, o concubinato 

incestuoso. 

 No entender de Álvaro Villaça Azevedo, pode-se dizer que a união 

estável sempre foi casamento de fato, porém, foi aniquilado juntamente 

com o casamento religioso, pelo Decreto nº 181, de 1890, ficando 

impossível dizer que a convivência por tanto tempo é casamento 

presumido. Perdeu-se assim sua força institucional após quase quatro mil 

anos de história do instituto do casamento de fato. Daí porque hoje não é 

possível ressurgir o casamento de fato. 

 Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que a lei poderia, ao invés 

de usar o termo união estável, novamente denominar o casamento de fato, 

com o intuito de direcionar os casais de que ninguém pode constituir uma 

família de forma irresponsável, embora haja uma liberdade maior entre os 

conviventes. Aqui não ocorre o estado conjugal, mas meramente o 

convivencial ou concubinário. 

 Para existência da união estável é preciso que um homem e uma 

mulher estejam entre si em uma relação de comunhão de vida não fundada 

no casamento. Os conviventes não são casados no sentido da lei140. 

 Ainda nesse sentido, José Lamartine Corrêa de Oliveira afirma que 

como comunhão de vida, o concubinato ostenta a característica de certa 

estabilidade chamada de estabilidade prolongada. Os tipos de 

manifestações mais características são a vida em comum, presença de 

filhos no lar, o uso pela companheira do nome do companheiro, porém, não 

correspondendo a imposição de deveres. 

 Maria Alice Zaratin Lotufo141 caracteriza o concubinato puro: relação 

entre homem e mulher não adulterina, ao viúvo, ao divorciado, ao separado 

                                                           
140 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa, MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de Direito de 
Família. 4ª ed. Curitiba: Editora Juruá, p.125 
141 LOTUFO, Maria Alice Zaratin. Curso Avançado de Direito Civil. V5. São Paulo: Editora RT, p.81 
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judicialmente e hoje, até mesmo, ao separado de fato, em determinadas 

hipóteses; a comunhão de vida, que não significa morar sob o mesmo teto, 

mas ter o propósito de participação conjunta, ou seja, more uxório e 

acompanhado da affectio maritalis, dispensando a obrigatoriedade da vida 

sobre o mesmo teto, por força da Súmula 382 do STF, notoriedade, no 

sentido de que a relação seja transparente, perceptível, pública, não 

escondida, tenha fidelidade e constância na relação afetiva. 

 Entretanto, no concubinato impuro, trata-se de uma relação 

adulterina em que o companheiro ou a companheira esteja impedido(a), 

nos termos da lei civil brasileira de contrair nova relação. Segundo o artigo 

1521, do Código Civil 

 

  Art. 1521: 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. 
 
 

 Assim, por o concubinato impuro entende-se aquela relação 

escondida, desconfiada, sem ligação afetiva, mais relacionada com o 

sentido etimológico da palavra, que na expressão latina do vocábulo tinha o 

sentido de amaziar-se, amancebar-se, deitar junto. 

 Segundo a lei boliviana, a união estável é a vida marital do varão e 

da mulher, sem estarem casados, apresentando-se com caráter de 

instituição jurídica, dando origem a obrigações naturais, desde que de 

acordo com as seguintes condições: que a vida em comum seja notória e 

pública, que se tenha mantido com caracteres de permanência, ou seja, 
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durante uma etapa de tempo considerável, em relação à idade dos 

concubinos, que os concubinos tenham capacidade legal para contrair 

matrimônio, que a mulher seja honesta e que, se houver filhos, encontrem-

se na posse de tal estado, ainda que não estejam reconhecidos, vedando 

que a concubina se case até que transcorram dez meses da morte do 

concubino ou de sua separação deste. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO ESTÁVEL  

 

 

4.1 Considerações gerais 

 

 Os efeitos patrimoniais da união estável consistem nas 

consequências que este instituto traz economicamente aos companheiros, 

os direitos que eles adquirem por serem contraentes deste relacionamento. 

E estes efeitos decorrem do fato de a união estável ser constitucionalmente 

prevista como uma das entidades familiares. 

 A meação dos bens comuns adquiridos no decorrer da união estável, 

os alimentos, e a sucessão hereditária representam os efeitos patrimoniais 

da união estável. A meação e os alimentos são direitos que se apresentam 
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da mesma forma tanto para os cônjuges quanto para os companheiros, já a 

sucessão hereditária apresenta-se de forma distinta, beneficiando mais o 

cônjuge sobrevivente. 

 Para José Francisco Cahali142, a união estável deixa de encontrar em 

nossa ordem jurídica um espaço para, por si só, independentemente do 

adquirente indicado no título aquisitivo, gerar a transferência recíproca de 

bens, como ocorre pela interrelação patrimonial resultante da comunhão, 

por previsão expressa do regime a ser formado com o casamento, muito 

mais amplo e abrangente que a simples participação sobre o patrimônio. 

 Não se pode deixar que circunstâncias adversas, como por exemplo, 

a falência afetiva de um relacionamento interfira diretamente nas garantias 

patrimoniais dos conviventes. 

 Afirma Zeno Veloso, citado por Luís Paulo Cotrim Guimarães143, uma 

entidade familiar, em tudo semelhante ao casamento, não pode ficar ao 

sabor de casuísmos, sujeita a produzir efeitos sempre a posteriori, diante 

de fatos consumados, sem um balizamento legal e dependendo das 

convicções, da formação, da ideologia de cada juiz. 

 Para Antonio Pulido Villafane, citado por Álvaro Villaça Azevedo144, 

ressalta que este ordenamento surgiu em momento apropriado, para 

atender a situações existentes em lugares afastados dos centros mais 

populosos, onde, geralmente, imperam as uniões ilegítimas. 

 Assim, para a convivência não matrimonial permanente e a formação 

de um patrimônio, como pressuposto da existência da comunidade 

concubinária, segundo Raul Sojo Bianco145, citado por Álvaro Villaça 

Azevedo, é necessário que exista contemporaneidade da vida em comum e 

                                                           
142 CAHALI, Francisco José. Contrato de Convivência na união estável. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2002, p.168 
143 Op.cit., p.160 
144 Op. cit.,p. 159. 
145 Op.cit., p. 160. 
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a formação desse patrimônio; esse patrimônio deve formar-se ou aumentar 

durante a convivência. 

 Dessa forma, os bens adquiridos na constância da relação, a título 

oneroso, pertencem a ambos os companheiros e, em caso de dissolução 

do vínculo, o patrimônio será partilhado conforme determinam as regras 

dos arts. 1658 e seguintes do código civil, sendo desnecessária a prova de 

esforço comum. O único ônus será a comprovação da existência dessa 

união, seu termo inicial e o patrimônio efetivamente adquirido durante este 

período. Desta forma, dissolvida a união estável, cada companheiro terá 

direito à sua meação146. 

 Em relação à separação dos concubinos, citado na obra de Álvaro 

Villaça Azevedo147, a lei paraguaia possibilita ao varão que se case ou que 

contraia outra união de fato. O mesmo não ocorre com a mulher, que só 

estará livre para uma nova união de fato após trezentos dias da dissolução 

anterior. 

 Para a lei paraguaia, presume-se a existência de relação 

concubinária a sociedade de fato com mais de cinco anos, salvo prova em 

contrário. Todavia, essa união, qualquer que seja o tempo de sua duração, 

poderá ocasionar relação concubinária sempre que for evidenciada nos 

moldes previstos no Código Civil, conforme preceitua o artigo 220, do 

Código Civil paraguaio148. 

 No que diz respeito aos efeitos patrimoniais em Portugal, a lei 321-

B/90, que dispõe sobre o Regime do Arrendamento Urbano (RAU), trata 

sobre a transmissão por morte do arrendamento para habitação, não 

                                                           
146 PENA JR, Moaci César, Direito das pessoas e das famílias – doutrina e jurisprudência. São 
Paulo:Saraiva, 2008, p. 153. 
147 Op. cit.,p. 
148 Art.220.- La unión concubinaria, cualquiera sea el tiempo de su duración, podrá dar lugar a la 
existencia de una sociedad de hecho, siempre que concurran los requisitos previstos por este 
Código para la existencia de esta clase de sociedad. Salvo prueba contraria, se presumirá que 
existe sociedad toda vez que las relaciones concubinarias hayan durado más de cinco años. 
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caducando a relação por morte do arrendatário ou daquele com quem 

conviva há mais de dois anos, desde que o arrendatário não seja casado 

ou esteja separado judicialmente de pessoas e bens149. 

 

4.2 Efeitos pessoais 

 

 Com relação aos efeitos pessoais produzidos pela união estável, diz 

o artigo 1724, Código Civil, que obedecerão aos deveres de lealdade, 

respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 

Enquanto que no casamento, os deveres são de fidelidade recíproca, vida 

em comum no domicílio conjugal e mútua assistência, conforme dispõe o 

artigo 1566, Código Civil. Em comum entre o casamento e a união estável 

somente há a obrigação de guarda, sustento e educação dos filhos. 

 Segundo Arnaldo Rizzardo150, são requisitos para o reconhecimento 

da sociedade conjugal de fato: I. ânimo ou intenção de associar-se, ou seja 

a affectio societatis: a) plurilateralidade de construir um patrimônio em 

comum; na união livre, o homem e a mulher tem por finalidade a construção 

do bens comum e não apenas a uma das partes; b) homem e mulher 

desenvolvem esforços para conseguir pelo fruto do trabalho a aquisição do 

patrimônio; c) a comutatividade, que representa os deveres e direitos de 

ambos; d) união com vínculo de caráter pessoal e afetivo entre as partes, 

exigindo-se a fraternidade e a lealdade; e) consensualidade, sem a 

necessidade de uma formalidade documentada da referida união; II. posse 

do estado de casado; III. comunhão de vida e interesses; IV. notoriedade 

do relacionamento e honorabilidade da conduta; V. dever de fidelidade; VI. 

habitação comum; VII. convivência ‘more uxorio’, ou seja, a aparência de 

                                                           
149 PITÃO, José António de França. Op.cit.,p.  
150 RIZZARDO, Arnaldo, Casamento e Concubinato – Efeitos Patrimoniais. Rio de Janeiro: , 
Editora Aide,  1985, p.171-183. 
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marido e esposa; VIII. comunidade de leito; IX. continuidade da união; X. 

universidade de concubinato; XI. dependência afetiva entre homem e 

mulher. 

 Em relação à habitação comum, citada por Arnaldo Rizzardo, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) editou a súmula 382 que assim dispôs:  “A 

vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à 

caracterização do concubinato” 

 Assim, segundo Maria Berenice Dias151, a coabitação sequer era 

exigida para o reconhecimento do concubinato. Porém, apesar a ausência 

de lei da exigência de morada única, a jurisprudência resiste em 

reconhecer o relacionamento quando os companheiros não vivem em um 

único lar. Embora haja várias justificativas para a coabitação, a falta de vida 

sob o mesmo teto, tende a desconfigurar a união. 

 Quanto ao acréscimo do nome do companheiro, entende Maria 

Berenice Dias152 que o artigo 57, § 2º, da Lei de Registros Públicos, não foi 

revogado pelo Código Civil, autorizando a mulher a averbar o patronímico 

do companheiro sem prejuízo dos apelidos próprios de família. Vale lembrar 

que, pelo princípio da igualdade amparado pela Constituição Federal, não 

só a companheira pode optar pelo nome de seu companheiro como vice-

versa, não justificando inclusive o impedimento que qualquer dos 

companheiros exclua o seu nome e passe a usar somente o nome do outro. 

 

4.3 Efeitos Patrimoniais 

 

                                                           
151 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p 164-166. 
152 Op. cit., p. 124 
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 A união estável, reconhecida pela Constituição Federal em seu artigo 

226, § 3º como entidade familiar para efeitos de proteção do Estado.  

 Dada esta proteção, o Código Civil em seus artigos 1723 a 1727, 

abre um título no livro do direito de família, estabelecendo regras gerais dos 

efeitos desta união. 

 Com isso, gera efeitos de natureza pessoal e patrimonial entre os 

companheiros, nos termos dos artigos 1724 e 1725, do Código Civil. 

 Assim, conforme o artigo 1725, do Código Civil, em que rege o 

regime de bens, ante a ausência de contrato escrito, o regime de 

comunhão parcial de bens. E, ante a ausência de regulamentação 

específica acerca do referido regime na união estável, aplica-se por 

analogia os artigos 1658 a 1666, do Código Civil, acerca do regime de 

comunhão parcial de bens no instituto do matrimônio. 

 Ao determinar a aplicação do regime de comunhão parcial de bens à 

união estável, a lei conferiu aos conviventes à disciplina das relações 

patrimoniais e de interesses econômicos mais amplos que antes previstos 

pelo artigo 5º, da Lei nº. 9.278/96. 

 O regime de comunhão parcial de bens não se limita apenas em 

estabelecer que os bens móveis e imóveis adquiridos a título oneroso na 

constância da união estável passa a pertencer a ambos em condomínio e 

em partes iguais, mas acerca dos bens que ingressam ou não no 

patrimônio comum do casal, bem como regras a respeito das dívidas 

contraídas por um ou por ambos os consortes. 

 Dessa forma, o Código Civil, ao dispor expressamente a aplicação do 

regime da comunhão parcial à união estável, revoga o regime de 

condomínio previsto no artigo 5º, da Lei nº. 9.278/96. 
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 Ocorre que algumas normas que regulam o regime de comunhão 

parcial no instituto do matrimônio não se aplicam integralmente à união 

estável, uma vez determinado no artigo 1725, do Código Civil, a aplicação 

no que couber.  

 Conforme dispõe os artigos 1659, 1661 e 1666 do Código Civil, os 

bens que não entram na comunhão de bens entre os conviventes e os 

artigos 1660, 1662 e 1663, do Código Civil regulamentem os bens que se 

comunicam entre eles. 

 Dada as considerações, fica excluído da comunhão da união estável: 

a) os bens que cada companheiro possuir ao constituir a união estável e, os 

que lhe sobrevierem na constância da vida em comum, por doação ou 

sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; b) os bens adquiridos com 

valores exclusivamente pertencente a um dos companheiros em sub-

rogação dos bens particulares; c) as obrigações anteriores à união; d) as 

obrigações proveniente de atos ilícitos, salvo reversão em proveito de 

ambos os companheiros; e) os bens de uso pessoa, os livros e instrumento 

de profissão; f) os proventos do trabalho pessoal de cada companheiro; g) 

as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes; h) os 

bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior à união. 

 Em relação aos bens que se comunicam na união estável, são: a) os 

bens adquiridos na constância da união por título oneroso, ainda que só em 

nome de um dos companheiros; b) os bens adquiridos por fato eventual, 

com ou sem o concurso do trabalho ou despesa anterior; c) os bens 

adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

companheiros; d) as benfeitorias em bens particulares de cada 

companheiro; e) os frutos dos bens comuns ou dos particulares e cada 

companheiro, percebidos na constância da união, ou pendentes ao tempo 

de cessar a comunhão; e) os bens móveis, salvo prova de que foram 

adquiridos em momento anterior à união. 
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 Feitas as considerações dos reflexos dos efeitos patrimoniais, no que 

dispõe o artigo 1725, do Código Civil, trataremos a seguir acerca das 

particularidades protegidos no direito de família. 

  

4.3.1 Regime de bens 

 

 A instituição de um regime de bens para a união estável dependeria 

da vontade da lei  e não da simples aplicação, por analogia das normas que 

compõem o regramento matrimonial, em caso de ausência de contrato 

escrito, disposto no artigo 1725, do Código Civil. 

 Para José Francisco Cahali153, optou a lei por não equiparar o regime 

patrimonial da união estável ao regime de bens decorrente do casamento. 

Mas ficou resguardada aos companheiros a participação no patrimônio 

adquirido na constância da união estável, não exigindo a efetiva 

contribuição em dinheiro pelo parceiro. 

 No que diz respeito ao art. 5º, da Lei 9278/96  

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. 

 

 Segundo preceitua o artigo 1725, Código Civil, as relações 

patrimoniais da união estável, salvo contrato escrito, reger-se-ão pelo 

regime da comunhão parcial de bens.  

                                                           
153 CAHALI, José Francisco. Contrato de Convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002,  
p. 152. 
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 Embora os companheiros tenham a liberdade em disciplinar suas 

relações patrimoniais como lhes convierem, a ausência de uma estipulação 

contratual, vigorará o regime da comunhão parcial de bens, 

independentemente da contribuição para formação do patrimônio comum. 

 Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3.065/2008154 

estabelecendo causas suspensivas constantes no art. 1523, do Código 

Civil, em que o regime de bens adotado será obrigatoriamente o da 

separação de bens nos termos do art. 1641, I e II e, converterá para o 

regime de comunhão parcial, supridas as causas suspensivas.  

 Isto ocorre devido à ausência da lei no que tange a possibilidade de 

manter alguém ao mesmo tempo, mais de uma relação afetiva. Porém, 

prevalece a unicidade do vínculo como condição necessária para tornar 

estável a união entre duas pessoas. 

 Segundo Moacir César Pena Jr155, em se tratando de união estável, 

basta que a pessoa casada encontre-se separada de fato ou judicialmente. 

É a ampliação do conceito de união estável que se dá com a regra do art. 

1723, § 1º, código civil. 

                                                           
154 Proposição:  PL 3065/2008  
Autor: Cleber Verde – PRB/MA 
Data de Apresentação: 24/03/2008 
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade 
Apensado(a) ao(a): PL 674/2007   
Situação: CCJC: Tramitando em Conjunto. 
Ementa: Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 1.725 do Código Civil, que dispõe sobre o regime de 
bens adotados na união estável, estabelecendo-se que na hipótese de existirem as causas 
suspensivas constantes no art. 1.523 da mesma lei, o regime de bens adotado será 
obrigatoriamente o da separação total de bens, nos termos do art. 1641, incisos I e II.  
Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 10.406, de 2002.  
Indexação: Alteração, Código Civil, aplicação, união estável, regime de casamento, ocorrência, 
condições suspensivas, suspensão, casamento, obrigatoriedade, conversão, comunhão parcial de 
bens, separação de bens.  
Despacho: 
10/4/2008 - Apense-se à(ao) PL-674/2007. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Prioridade Disponível em WWW.camara.gov.br , 
acessado em 22/02/2010 
155 Op.cit., p. 150. 
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 Assim também, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça156 

quanto à possibilidade do reconhecimento da união estável com pessoa 

casada e não separado de fato. 

 Segundo Arnoldo Wald157, a aplicação do regime da comunhão 

parcial de bens às uniões estáveis incide sobre as questões relativas à 

administração do patrimônio dos companheiros, bem como a partilha dos 

bens em comum em caso de dissolução da união. 

 Nesse contexto, o regime patrimonial criado só pode ter incidência 

com relação aos bens adquiridos a partir de então. Sobre o patrimônio 

preexistente, tem aplicação o ordenamento jurídico até então vigente, ou 

seja, a súmula 380 e posteriormente a lei 8971/94. 

 Ainda que a união estável gere a copropriedade dos bens adquiridos, 

não há qualquer determinação obrigando o respectivo registro em nome de 

ambos os conviventes. Para Maria Berenice Dias158, trata-se de presunção 

jure et de jure, ou seja, não admite prova em contrário, ressalvadas as  

                                                           
156CIVIL - FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE MULHER E HOMEM 
CASADO, MAS NÃO SEPARADO DE FATO - IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ARTIGO 226, § 
3º, DA MAGNA CARTA - MATÉRIA AFETA AO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS LEIS 
8.971/94 E 9.278/96 - SÚMULA 284/STF - INFRINGÊNCIA À DISPOSITIVOS DA LEI 10.406/02 - 
FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR - INCIDÊNCIA DESTA – 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - COMPROVAÇÃO.  
1. Esta Corte de Uniformização não se presta à análise de matéria constitucional (art. 226, § 3º, da 
CF), cabendo-lhe, somente, a infraconstitucional. 
2. A falta de indicação do dispositivo de determinado diploma legal supostamente violado, impede 
o conhecimento da matéria, tendo em vista o óbice da Súmula 284/STF. 
3. In casu, os fatos relacionados ao presente recurso ocorreram na vigência do Código Civil de 
1916, o que afasta a incidência, no caso, dos dispositivos da Lei 10.406/02 (Novo Código Civil). 
4. A teor da jurisprudência desta Corte, a existência de impedimento para se casar por parte de 
um dos companheiros, como, por exemplo, na hipótese de a pessoa ser casada, mas não 
separada de fato ou judicialmente, obsta a constituição de união estável. 
5. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, provido para, cassando o acórdão proferido 
pelo Tribunal a quo, afastar o reconhecimento da união estável, no caso.  Esp 684407 / RS 
RECURSO ESPECIAL 2004/0122359-5, Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113), T4 - QUARTA 
TURMA, Dt. Julgto. 03/05/2005. Disponível em  WWW.stj.gov.br , acessado em 20/12/2008. 
157 WALD, Arnoldo. O Novo Direito de Família. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
158 DIAS, Maria Berenice. Op.cit., p. 167. 
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exceções legais de incomunicabilidade conforme dispõe os artigos 1659 e 

1661, Código Civil, bens recebidos por herança, por doação ou mediante 

sub-rogação legal. 

 Para Claudia Grieco Tabosa Pessoa  

a criação de um regime de bens para as uniões estáveis não teve 
o condão de puramente suprimir as hipóteses de incidência da 
Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que ainda continuará 
sendo pertinente para todos os casos de uniões concubinárias 
extintas anteriormente ao Estatuto da União Estável (ou, no 
tocante às uniões ainda subsistentes, para os bens adquiridos 
anteriormente ao advento do novo diploma legal). 159 

 

 Nas palavras de Yussef Said Cahali160, a participação igualitária dos 

companheiros somente se dá em relação aos bens adquiridos após a 

entrada em vigor da lei 9278/96, visto que, de outra forma, estaria violando 

o direito de propriedade exclusiva do bem adquirido pelo esforço único de 

um dos conviventes. 

 Euclides Benedito de Oliveira161 entende que incidem os mesmos 

princípios da irretroatividade quanto ao direito de meação, desde sua 

previsão nas Leis nº. 8.971/94 e 9.278/96, porém, com importante ressalva 

quanto às situações anteriores, que já eram admitidas na jurisprudência, 

nos termos da súmula 380, Supremo Tribunal Federal (partilha de bens 

adquiridos pelo esforço comum, na dissolução da sociedade de fato), de tal 

sorte que a disposição legal sobre meação ou condomínio não constitui 

propriamente uma inovação, mas simples explicitação do direito e dos 

pressupostos para sua aquisição. 

                                                           
159 PESSOA, Claudia Grieco Tabosa.Efeitos patrimoniais do concubinato. 2ª. ed. São Paulo, RT, 
2001, p. 493-494. 
160 CAHALI, José Francisco. Op. cit.,p. 156. 
161 OLIVEIRA, Euclides Benedito. União Estável, Comentários às leis 8971/94 e 9278/96, direitos e 
ações dos companheiros. 5ª ed. São Paulo: Ed. Paloma,2000, p. 50. 
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 O projeto de lei 3065/2008162, que tramita em conjunto com o projeto 

de lei 674/2007 , inclui no artigo 1725, do Código Civil, os parágrafos 1º e 

2º, em que dispõe sobre as relações patrimoniais na união estável, em 

relação às causas suspensivas constantes do artigo 1523, do referido 

Código, obrigando a separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 

1641, incisos I e II.  

 Este projeto tem por finalidade regulamentar quanto ao regime de 

bens dos conviventes, adotando a analogia das situações matrimoniais. 

 Este projeto de lei poderia ser louvável, se não fosse regulamentação 

tal como ocorre na instituição do matrimônio, em relação à pessoa maior de 

sessenta anos, afrontando a dignidade da pessoa humana, protegido pela 

Constituição Federal. Sobre esse tema, será tratado em tópico próprio. 

Assim, nada mais justo e prático do que a permanência dos bens em 

nome de quem estão os mesmos registrados, evitando-se eternas batalhas 

judiciais acerca da divisão do patrimônio, resguardada a possibilidade de os 

companheiros formarem patrimônio comum, caso queiram registrar os bens 

em nome de ambos os conviventes. 

                                                           
162Proposição: PL-3065/2008  
Autor: Cleber Verde - PRB /MA  
Data de Apresentação: 24/03/2008  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade 

Apensado(a) ao(a): PL-674/2007     
Situação: CCJC: Tramitando em Conjunto. 
Ementa: Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 1.725 do Código Civil, que dispõe sobre o regime de 
bens adotados na união estável, estabelecendo-se que na hipótese de existirem as causas 
suspensivas constantes no art. 1.523 da mesma lei, o regime de bens adotado será 
obrigatoriamente o da separação total de bens, nos termos do art. 1641, incisos I e II.  
Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 10.406, de 2002.  
Indexação: Alteração, Código Civil, aplicação, união estável, regime de casamento, ocorrência, 
condições suspensivas, suspensão, casamento, obrigatoriedade, conversão, comunhão parcial de 
bens, separação de bens.  
Despacho:  
10/4/2008 - Apense-se à(ao) PL-674/2007. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Prioridade. Disponível em www.camara.gov.br, 
acessado em 22/02/2010. 
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A disciplina constitucional, ao cogitar da conversão da união estável 

em casamento, deixou à lei ordinária não a sua regulamentação para 

atribuir-lhe alguns ou todos os efeitos do matrimônio, mas tão somente a 

disciplina dos problemas que costumam acontecer ao término da união 

familiar não estruturada nos moldes do casamento civil. 

Segundo Lourival Silva Cavalcanti 

se a lei ordinária, em vez de cuidar do mister que lhe foi 
determinado pela Constituição, diretamente atribui qualquer 
parcela do efeito civil à união estável, sem que para tanto se deva 
proceder à conversão, torna esta desnecessária. E o faz na razão 
inversa dos efeitos que assim oferece, ou seja, faz tanto menor o 
interesse na conversão, quanto maior o número de efeitos 
conjugais que confere à união não convertida. 

Portanto, qualquer forma de legislação que subtraia aos 
integrantes da união estável seu eventual interesse pela 
conversão dela em casamento, ainda que em parte, contraria a 
Constituição. E isso evidentemente ocorrerá se lhe forem 
diretamente conferidos os efeitos do matrimônio civil, 
principalmente os mais relevantes sob o aspecto prático, como a 
participação no patrimônio, os alimentos e os direitos 
sucessórios.

163  

Assim, entende-se que, havendo a inversão da regra atual do regime 

legal adotado, preservar-se-ia a liberdade, a individualidade e a natureza 

informal dessa forma de relação, evitando-se futuras discussões judiciais, 

nos casos de dissoluções das relações estáveis, o que não implica da 

violação de adquirir patrimônio em nome comum. 

Sabe-se que isto ocorre também no casamento, porém, em se 

tratando de negócio jurídico solene, mais fácil se afigura a celebração de 

pacto antenupcial para escolha de regime de bens que melhor represente o 

interesse dos cônjuges. Ao contrário que nas relações estáveis, por tratar-

se de vínculos informais, é ínfima a quantidade de casais que procuram a 

forma jurídica de resguardar a união estável, surgindo conflitos a solucionar 

somente quando não mais prevalece o amor, tornando-se inviável qualquer 

tipo de composição. 
                                                           
163 CAVALCANTI, Lourival Silva. União Estável – a inconstitucionalidade de sua regulamentação. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64-65. 
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 As regras atinentes às relações patrimoniais na união estável são 

aquelas ligadas à propriedade condominial, onde a alheação da parte 

indivisa deve observar, apenas, o direito de preferência do condômino 

convivente e, por derradeiro, que ao há qualquer exigência prevista em 

texto legal quanto à necessidade de tal autorização.  

 O código civil da Venezuela de 1942, em seu art. 767, citado por 

Álvaro Villaça de Azevedo164, estabeleceu uma comunhão patrimonial entre 

os companheiros, quando a mulher demonstra que viveu permanentemente 

em tal estado e contribuiu com seu trabalho para formação ou aumento do 

patrimônio do homem, salvo se os bens cuja comunhão se pretende 

estabelecer figurem documentados em nome de um só deles. Esta 

presunção somente terá efeitos se não houver caso de adultério.  

 

 

4.3.1.1. Regime de bens em relação à idade 

 

No que tange à idade, em relação ao matrimônio, aos dezoito anos, 

segundo Moacir César Pena Jr165, homem e mulher ficam habilitados à 

prática de todos os atos da vida civil, conforme dispõe o art. 5º, código civil, 

incluindo-se aí a possibilidade de constituição de união estável. Antes, aos 

dezesseis anos, é necessária a autorização de ambos os pais ou 

suprimento judicial de consentimentos, em caso de divergência entre eles, 

conforme preceitua o art. 1517, caput e § único e art. 1519, código civil. 

Excepcionalmente, segundo o mesmo autor, quem ainda não alcançou 

idade núbil dezesseis anos, em caso de gravidez ou para evitar imposição 

                                                           
164 AZEVEDO, Álvaro Villaça.Op.cit., p. 
165 PENA JR, Moacir César, Direito das pessoas e da família, doutrina e jurisprudência. São 
Paulo:Saraiva, 2008, p. 151. 



87 
 

ou cumprimento de pena criminal, poderá ser permitida a constituição de 

união estável.  

Assim, enquanto há todo um processo de habilitação para o 

matrimônio, isto não ocorre em relação à união estável, não havendo, 

contudo, nenhum controle judicial para este modelo de representação 

social da família. 

Em relação a pessoas maiores de sessenta anos, o Código Civil em 

seu artigo 1641, II, impõe o regime da separação obrigatória de bens. Essa 

limitação, segundo Maria Berenice Dias166, afirma que não existe na união 

estável, não cabendo interpretação analógica para restringir direitos, 

conforme julgado citado na referida obra167. 

Maria Helena Diniz afirma que 

se a lei impõe o regime de separação para evitar que o casamento 
se dê por interesse econômico, logo por isso, parece-nos que, nas 
hipóteses acima mencionadas, pelos artigos 4º e 5º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, poder-se-ia, ante a omissão do novo 
Código Civil, para evitar a lacuna axiológica, que se instauraria no 
sistema mediante a imposição do artigo 1641, admitir a comunhão 
parcial (artigo 5º, da Lei nº.9.278/96 e artigo 1725, 2ª parte), que já 
regra as relações patrimoniais do casal, ou, então, o regime 
escolhido por eles, anteriormente em pacto anteconcubinário, 
respeitando-se, assim, ato jurídico perfeito. 168 

 

Ocorre, porém, em sentido contrário os entendimentos dos tribunais, 

ao afirmarem aplicarem o artigo 1641, II, do Código Civil, nas causas em 

envolva a união estável. 

                                                           
166 DIAS, Maria Berenice.Op.cit., p. 
167 União estável – Regime de bens. Não se aplica à união estável o regime da separação 
obrigatória de bens previsto no art. 258, parágrafo único, do CC [art. 1641 do CC/2002], ainda que 
os conviventes sejam maiores de 60 anos, seja porque a legislação própria prevê o regime 
condominial, sendo presumido o esforço comum na aquisição do patrimônio amealhado na 
vigência do relacionamento, seja porque descabe a aplicação analógica de normas restritivas de 
direitos ou excepcionantes (TJRS, 7ª C.Cív., AI 70004179115, rel. Des. Maria Berenice Dias, j. 
14.08.2002). 
168 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro..v.5. 20ªed. São Paulo: Saraiva, 2005,p. 
187. 
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Comarca: Santa Bárbara D Oeste  
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 22/09/2009  
Data de registro: 15/10/2009  
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Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado  
Data de registro: 28/08/1998  
 
Ementa: i. DOAÇÃO. Contrato celebrado entre concubinos, que 
depois vieram a casar-se. Doador já sexagenário. Validez. Atos 
não ajustados em pacto antenupcial, nem condicionados à 
realização do casamento. Inocorrência de fraude à lei. 
Inaplicabilidade do art 312, cc art 258, § único, do Código Civil. É 
válida, embora feita por doador já sexagenário à companheira 
com que veio a casar-se ao depois, doação não ajustada em 
pacto antenupcial, nem condicionada doutro modo à realização do 
casamento. 2. CASAMENTO. Regime de bens. Separação legal 
obrigatória. Nubente sexagenário. Doação à consorte. Validez. 
Inaplicabilidade do art 258, § único, II, do Código Civil, que não foi 
recepcionado pela ordem jurídica atual. Norma jurídica 
incompatível com os arts. 1°, III, e 5°, I, X e LIV , da Constituição 
Federal em vigor. Improcedência da ação anulatória. 
Improvimento aos recursos. É válida toda doação feita ao outro 
pelo cônjuge que se casou sexagenário, porque, sendo 
incompatível com as cláusulas constitucionais de tutela da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica e da 
intimidade, bem como com a garantia do justo processo da lei, 
tomado na acepção substantiva (substantive due process of law), 
já não vige a restrição constante do art. 258, § único, II, do Código 
Civil.  
Agravo de Instrumento 5301974200  
Relator(a): Encinas Manfré  
Comarca: Piracicaba  
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 29/11/2007  
Data de registro: 17/03/2008  
ávelóriaEmenta: INVENTÁRIO - Decisão pela qual se reconheceu 
direitos real de habitação, à concorrência com os herdeiros na 
herança em relação ao bem imóvel e à meação a respeito de 
veículo adquirido na constância da união estável em favor de 
companheira do "de cujus" - Admissibilidade em parte - Recorrida 
que não faz jus ã meação no apontado imóvel - Submissão ao 
regime de separação obrigatória de bens em razão da idade de 
ambos - A propósito, bem particular do companheiro, pois 
adquirido antes dessa união- Direito a meação n o que tange a 
veículo - Aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal -
Reconhecimento ainda de direito real de habitação em favor 
dessa companheira - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 
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da Lei 9.278/1996, 1.831 do Código Civil e 6o, "caput", da 
Constituição da República - Não revogação expressa dessa 
precedente lei ordinária pelo Código Civil vigente - Ademais, 
inexistência de incompatibilidade de normas - Recurso 
parcialmente provido.  

 

Por outro lado, Arnoldo Wald169 cita que há uma corrente doutrinária 

que sustenta em sentido contrário, afirmando que o convivente maior de 60 

anos tem de se submeter ao regime obrigatório da separação de bens, 

como ocorre na relação matrimonial. 

 Contudo, prossegue Arnoldo Wald, a questão perde um pouco a 

relevância quando se discute a inconstitucionalidade do art. 1641, II, 

Código Civil. Segundo Euclides Benedito de Oliveira, esta imposição da lei 

afronta, para alguns, a garantia da dignidade da pessoa humana, pois 

importa “restrição à liberdade de escolha do regime de bens por pessoas 

que são consideradas plenamente capazes para todos os atos da vida 

civil”. 170  

 Maria Helena Diniz171, na hipótese da pessoa maior de sessenta anos 

suceder união estável de mais de dez anos consecutivos ou da qual 

tenham nascido filhos, ou se já vivem há muitos anos em união estável ou 

se esta, tendo-se iniciado sob a égide da Lei 9278/96, foi convertida em 

casamento, o enunciado do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III 

Jornada de Direito Civil, diz  que 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. 

 Contudo, entende-se que ainda que um homem ou uma mulher maior 

de sessenta anos venham a ter uma união estável, não se aplicaria a regra 

                                                           
169 WALD, Arnoldo. in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, nº 10, p. 248. 
170 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, nº 10. São 
Paulo, 2002, p. 248.  
171 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., p. 187. 
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do regime da separação obrigatória de bens adotada no matrimônio, 

imposta pelo Estado, tendo em vista que são plenamente capazes de 

exercerem seus atos da vida civil, logo, não haveria sentido a aplicação 

desta norma, em razão de sua idade avançada, infringindo norma 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 Quanto ao patrimônio dos conviventes, segundo Marco Aurélio S. 

Viana172, merece atenção o fato de o patrimônio comum ser integrado 

apenas pelos bens havidos a título oneroso, não se comunicando os bens 

adquiridos por fato eventual, ou seja, àqueles adquiridos a título gratuito ou 

herança. Também são excluídos do patrimônio comum os bens havidos em 

sub-rogação de bens particulares. 

 Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3.780/2008 que 

obriga pessoa maior de sessenta e cinco anos que comprovadamente viva 

em união estável desde a idade dos sessenta anos ou em que dessa união 

tenha resultado filho. 

 Entende o autor do projeto de lei que 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 sessenta 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 

                                                           
172 VIANA, Marco Aurélio S. Da União Estável. São Paulo: Saraiva, 1999, p.46-47. 
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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. 

 Maria Helena Diniz173 entende que uma capacidade diminuída 

imposta pelo Estado, ao nubente que tem maturidade suficiente para tomar 

uma decisão relativamente aos seus bens e é plenamente capaz de 

exercer atos na vida civil, logo, juridicamente, não teria sentido essa 

restrição legal em função da idade avançada, salvo o fato de se tornar mais 

vulnerável psicológica ou emocionalmente, podendo, por isso, ser alvo fácil 

do famoso “golpe do baú”.  

 Assim, prossegue Maria Helena Diniz, se a lei impõe o regime da 

separação total de bens para evitar que o casamento se dê por interesse 

econômico, logo, por força do art. 4º e 5º, da Lei de Introdução do Código 

Civil, poder-se-ia, ante a omissão do atual Código Civil, a fim de evitar a 

lacuna axiológica que se instauraria no sistema, mediante a imposição do 

art. 1651, admitir a comunhão parcial, conforme dispõe do art. 5º, da Lei 

9278/96 e art. 1725, 2ª parte, Código Civil, que já regra as relações 

patrimoniais do casal, ou então, o regime escolhido por eles, anteriormente 

em pacto anteconcubinário, respeitando-se, assim, o ato jurídico perfeito. 

 

4.3.2 Registro e publicidade 

 

                                                           
173 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., p. 187 
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Os negócios jurídicos patrimoniais praticados pelos conviventes no 

curso da relação de união estável produzem efeitos de natureza 

obrigacional, inclusive quanto a terceiros.  

Porém, é importante salientar que a união estável tem sua origem 

factual e, nessas circunstâncias, deixando de representar um estado da 

pessoa, um ato ou negócio jurídico, não se impõe, por si só, perante 

terceiros.  

 Assim, as declarações constantes de documentos assinados 

presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, não havendo relação 

direta, mas com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não 

eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las, 

conforme dispõe o artigo 219, do Código Civil. 

 Uma vez aceita a prova, ou reconhecida judicialmente a união 

estável, submete-se o terceiro aos seus efeitos174. 

 Podemos citar como exemplo a escrituração de determinado imóvel 

em nome somente de um dos companheiros, este documento será válido, 

porém, não haverá o que prove que o referido bem também pertença ao 

outro convivente, visto que o documento é válido, não havendo vício quanto 

seu registro. Por outro lado, quem adquire o bem, terceiro de boa-fé não 

poderá ser prejudicado ante a reclamação do convivente que não tem seu 

nome inserido no registro do bem. 

 Assim, segundo Maria Berenice Dias175, como o sistema jurídico 

tutela interesse do terceiro para garantir a segurança do tráfico jurídico, é 

valorizada a publicidade registral. A tendência é reconhecer a higidez do 

negócio, assegurando ao companheiro direito indenizatório a ser buscado 

contra o parceiro. 

                                                           
174 CAHALI, Francisco José. Op.cit., p.187. 
175 DIAS, Maria Berenice. Op.cit., p. 
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 No mesmo sentido Maria Helena Diniz afirma que 

se o bem estiver em nome de um dos conviventes, pois a venda 
poderá vir a ser anulada pelo outro, se reconhecido for o direito à 
meação. Afirma ainda que o artigo 5º do Projeto de Lei nº 2686 
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. 176 

 

 A comprovação da união estável no Panamá, segundo o artigo 58, da 

Constituição do Panamá177 e suas reformas até 2004, poderá ser feita 

mediante inscrição no Registro de Estado Civil, por petição das partes 

interessadas, ou à falta dessa inscrição, por depoimento judicial de 

testemunhas, nos moldes da lei. 

Quanto à união estável em Cuba, segundo o artigo 18, do Código de 

Família, a união livre, entendendo como matrimônio não formalizado exige-

se o seu registro, só produzindo efeitos após a declaração pelo tribunal 

competente178. 

 No direito escocês, segundo Aida Maria Loredo Moreira de Souza179, 

entendem a união estável como casamentos irregulares, e esta, sem 

formalidades ou registro, pressupõem a existência de coabitação habitual, o 

conhecimento dos conviventes como marido e mulher no meio social e a 

inexistência de impedimentos. Isto ocorre porque se trata de um país cujo 

sistema é o common law, não havendo lei escrita regulamentada mas pelos 

usos e costumes local180. 

                                                           
176 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., pág 399. 
177 capacitadas  para  mantenida  durante cinco años.   Podrán, no   la declaración.  
178 Sección Tercera. DEL MATRIMONIO NO FORMALIZADO  
ARTICULO 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, sufrirá todos los 
efectos propios del matrimonio formalizado legalmente cuando fuere reconocida por tribunal 
competente. 
179 SOUZA, Aida Maria Loredo Moreira de.Op.cit., p. 61. 
180Comissão Européia – Rede Judiciária Européia . Disponível em 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_sco_pt.htm#III.5.,  acessado em 
19/02/2010. 
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 Segundo o Código Civil da Guatemala de 2006181, nos artigos 178 e 

181, é necessária a inscrição da união por declaração conjunta perante o 

Juiz de Direito de seu domicílio ou, havendo conflito entre eles, por 

sentença judicial levada ao Registro do Estado Civil, devendo ser 

cumpridas, em ambas as situações, as demais formalidades, previstas na 

legislação e, para que exista união de fato, é necessário que ambos os 

concubinos tenham capacidade para contrair matrimônio. 

4.3.3. Administração dos bens 

 

 Trata-se de regulamentação da administração do bem comum dos 

conviventes, dada a evolução quanto ao disposto no Código Civil de 1916, 

em que, cabia ao marido a administração do bem do casal. 

 Com o advento do Código Civil de 2002, em seu artigo 1663, 

disciplina quanto à administração dos bens comum a qualquer um dos 

conviventes, respondendo pelas dívidas contraídas no exercício da 

administração. 

 Essas dívidas consistem em despesas necessárias à manutenção da 

entidade familiar, ou seja, alimentação, habitação, saúde, transporte, 

educação e lazer, bem como dos tributos que envolvem os bens do casal. 

                                                           
181 ARTÍCULO 178. 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 181. 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 pretenda 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. 
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 Porém, conforme dispõe o artigo 1666, do Código Civil, as dívidas 

contraídas por qualquer dos conviventes na administração de seus bens 

particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. 

 Se o patrimônio particular do companheiro responsável pela a 

administração dos bens comuns, também responderá pelas dívidas 

contraídas no interesse da família, o que não ocorre com os bens 

particulares do outro convivente, salvo comprovação de proveito na 

administração do patrimônio comum. Neste caso, a responsabilidade 

limitar-se-á ao benefício eventualmente auferido182. 

 Na hipótese da administração envolver disposição de bens ou prática 

de atos que impliquem direta diminuição do patrimônio (venda, doação, 

hipoteca, fiança, reconhecimento de dívida e ou transação), haverá poderes 

especiais em que se permite que seja vendido qualquer imóvel que integre 

o patrimônio comum183. Há uma outra interpretação no qual implica tutela 

de interesse de pessoa capaz, que não conhece fundamento nem na lei, 

nem no interesse social, sendo possível que um dos conviventes fique 

autorizado a praticar determinados atos, mas sem poder de representação 

em relação a terceiro, porém dispõe de poderes para alienar determinado 

bem, mas não está investido do poder de representação em relação a 

terceiro, podendo vender, mas não assinar o contrato ou receber o preço e 

dar quitação, o que deverá ser feito por ambos. 

 Com o objetivo de garantir a segurança jurídica aos conviventes e 

terceiros de boa fé, o artigo 1647, do Código Civil, estabelece as hipóteses 

da necessidade de anuência expressa do convivente, que trataremos no 

item a seguir. 

 

                                                           
182 AGUIERRE, João Ricardo Brandão. O regime patrimonial da união estável à luz do Código Civil 
de 2002. São Paulo, 2004. Dissertação de Mestrado em – Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. p. 209. 
183 VIANA, Marco Aurélio S. Op.cit., p.48  
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4.3.4 Outorga do convivente 

 Questão controvertida quanto às relações com terceiros em especial 

à necessidade de anuência do outro convivente para a alienação de bens 

imóveis ou outros atos gravosos ao patrimônio comum. 

 A outorga do convivente na alienação de bens traz divergências 

doutrinárias acerca da necessidade ou não, dada esta união, conforme 

legislação em vigor, dispensa formalidade solene do mesmo. 

 Segundo Luis Paulo Cotrim Guimarães184, a união estável dá ao 

convivente o direito de preferência do condômino convivente e, não 

havendo exigência legal, desnecessária se faz a outorga do convivente. 

 Francisco José Cahali185 menciona que a união estável confere entre 

as partes um direito pessoal ao patrimônio adquirido durante a convivência 

e não direito real, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de cogitar-se 

de resultado de seqüela. 

 O projeto de lei nº 2.686/96186, arquivado em 2004, previa a outorga 

do convivente, a fim de evitar prejuízo em relação a terceiro de boa-fé. 

                                                           
184 GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. Op. cit.,p. 97. 
185 CAHALI, Francisco José.Op.cit.,.p. 182. 
186 Proposição:  PL 2686/1996  
Autor: Poder Executivo 
Data de Apresentação: 26/12/1996  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade 
Proposição Originária: MSC – 1447/1996 
Situação: MESA: Arquivada. 
Ementa: Regulamenta o § 3º do art. 226 da Constituição, dispõe sobre o Estatuto da União 
Estável, e dá outras providências.  
Explicação da Ementa: ESTABELECENDO QUE PARA CARACTERIZAR A UNIÃO ESTAVEL O 
PRAZO DE CONVIVENCIA SOB O MESMO TETO SERA DE CINCO ANOS, EM GERAL, E DE 
DOIS QUANDO HOUVER FILHOS COMUNS.  
Indexação: REGULAMENTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FAMÍLIA, RECONHECIMENTO, 
UNIÃO ESTÁVEL, HOMEM, MULHER, DEFINIÇÃO, ESTABILIDADE, PRAZO DETERMINADO, 
INEXISTENCIA, IMPEDIMENTO, CONVERSÃO, CASAMENTO, DISPENSA, EDITAL, 
SEPARAÇÃO, DIREITO, SEPARAÇÃO DE FATO, CONJUGE, REDUÇÃO, PRAZO, 
EXISTENCIA, FILHO, DECLARAÇÃO, DIREITOS, DEVERES, COMPANHEIRO, RESPEITO, 
ASSISTENCIA, MATERIAL, MORAL, REGIME DE CASAMENTO, AQUISIÇÃO, BENS MOVEIS, 
BENS IMOVEIS, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NORMAS, CODIGO CIVIL, OCORRENCIA, 
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 Marilene Silveira Guimarães, citada por Maria Helena Diniz, afirma 

que  

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 à terceiros de 
boa-fé e aos companheiros (arts. 4º e 5º, e por analogia o art. 

1647, CC).
 187

  

 

 Em contrapartida o parecer de Vicente Arruda, citado por Maria 

Helena Diniz, diz  

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).
 188 

 

 Para Luís Paulo Cotrim Guimarães 

a falta de autorização do outro convivente, como causa de pedir 
para a invalidade do ato praticado, haverá de ser considerada 
dentro de um contexto mais global, inserindo-se como elemento 
integrante do defeito do negócio efetivado com terceiro. Não se 

                                                                                                                                                                                
DOAÇÃO, CONTAGEM, ADIANTAMENTO, MEAÇÃO, REALIZAÇÃO, ESCRITURA PUBLICA, 
TITULARIDADE, BENS, OBRIGAÇÕES, REGISTRO DE IMOVEIS, DOMICILIO, AVERBAÇÃO, 
CONTRATO, NATUREZA PATRIMONIAL, TERCEIROS, DIVISÃO, PERIODO, DISSOLUÇÃO, 
ENTIDADE FAMILIAR, JUIZ, DETERMINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, USUFRUTO, 
SUCESSOR, DE CUJUS, VOCAÇÃO, SUCESSÃO TESTAMENTARIA, HERANÇA, VIUVO, 
VIUVA. ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, REGISTRO PUBLICO, INCLUSÃO, REGISTRO DE 
IMOVEIS, AVERBAÇÃO, PACTO, TITULARIDADE, DIREITOS, OBRIGAÇÕES, UNIÃO 
ESTAVEL, PRAZO DETERMINADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REMESSA, LEGISLATIVO, 
PROJETO DE LEI, LEGISLAÇÃO, ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, APLICAÇÃO, LEI FEDERAL.  
Despacho:  
29/1/1997 - DESPACHO INICIAL A CSSF E CCJR.  
Pareceres, Votos e Redação Final 
CSSF (SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA)   
PRL 1 CSSF (Parecer do Relator) - Dr. Francisco Gon çalves  

Última Ação:  

2/12/2004 -
   

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA) -  Arquivamento do PL 2686/1996 
e do PL-3311/1997, apensado, nos termos do Artigo 164, § 4º do RI. DCD 08 12 04 
PAG 53375 COL 02. 

 
187 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p.418. 
188 DINIZ, Maria Helena. Op.cit., p.  
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trata, pois, de uma causa isolada, mas sim, integrada, já que diz 

respeito a uma fundamentação decisiva.
 189 

 Contudo, no que diz respeito à união estável, o mesmo autor 

caracteriza como dolosa a iniciativa de um dos conviventes de omitir a 

existência do outro companheiro, com a intenção de obter proveito próprio 

em prejuízo alheio nos casos de alienação a terceiro de boa-fé, bem imóvel 

registrado em seu nome. 

 É necessária  a tutela à boa-fé do terceiro adquirente. Ela pode cair 

se o convivente prejudicado demonstrar que ele sabia da existência da 

união estável, o que deve ser examinado em cada caso concreto. A 

jurisprudência tem tutelado o terceiro de boa-fé. 

 Em relação ao convivente prejudicado, dispõe de ação contra aquele 

que dispôs do bem integralmente do patrimônio comum para ser indenizado 

do prejuízo que tenha sofrido. 

 No Direito paraguaio190, nos artigos 221 e 222, se os bens estiverem 

em nome de apenas um dos conviventes, o outro não poderá se opor em 

prejuízo de terceiros, respondendo ante terceiros pelas compras feitas pelo 

convivente com mandato tácito para este.  

 No Direito português, no artigo 254, do Código Civil191, a 

anulabilidade do negócio jurídico não é excluída em casos de dolo bilateral. 

                                                           
189 GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. Negócio Jurídico sem Outorga do Cônjuge ou Convivente. 
São Paulo: RT, 2002, p. 101. 
190 Art.221.- La sociedad de hecho formada entre concubinos se regirá, en lo pertinente, por las 
disposiciones que regulan la comunidad de bienes matrimoniales. El carácter de comunes que 
revistan los bienes que aparezcan registrados como pertenecientes a uno solo de los concubinos, 
no podrá ser opuesto en perjuicio de terceros acreedores. 
Art.222.- El concubino responde ante los terceros por las compras para el hogar que haga la 
concubina com mandato tácito de aquél  
191 ARTIGO 254º 
(Efeitos do dolo) 
1. O declarante cuja vontade tenha sido determinada por dolo pode anular a declaração; a 
anulabilidade não é excluída pelo facto de o dolo ser bilateral. 
2. Quando o dolo provier de terceiro, a declaração só é anulável se o destinatário tinha ou devia 
ter conhecimento dele; mas, se alguém tiver adquirido directamente algum direito por virtude da 
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 Há, portanto, no Brasil, duas espécies de dolo. Dolus bonus não 

induz à anulabilidade do negócio, visto que não tem a finalidade de 

prejudicar terceiros. E dolus malus, também denominado dolo por omissão, 

consiste em manobras destinadas a prejudicar terceiro, caracterizando 

defeito do negócio jurídico, provocando sua anulabilidade, nos termos do 

artigo 147, do Código Civil.  

 

 Apesar da não obrigatoriedade quanto à necessidade de outorga do 

convivente, nem quanto à informação a terceiro adquirente sobre a 

existência da união estável, a omissão dolosa do convivente alienante, 

enquadra-se no dollus mallus, uma vez que este estará dispondo de bem 

comum, amparado pelo artigo 5º, da Lei nº. 9.678/96. 

 

 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é passível de 

anulação visto que tal ato sacrificaria a segurança jurídica, bem como 

prejuízo do credor192. 

 

 Quanto ao Tribunal de Justiça de São Paulo193, apesar das 

classificações supra mencionadas, têm julgado no sentido da 

                                                                                                                                                                                
declaração, esta é anulável em relação ao beneficiário, se tiver sido ele o autor do dolo ou se o 
conhecia ou devia ter conhecido. 
192 PENHORA. BEM DADO EM HIPOTECA. DEVEDOR QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. 
DESCONHECIMENTO DO CREDOR. VALIDADE DA HIPOTECA. 
1. Os efeitos patrimoniais da união estável são semelhantes aos do casamento em comunhão 
parcial de bens (Art. 1.725 do novo Código Civil). 
2. Não deve ser preservada a meação da companheira do devedor que agiu de má-fé, omitindo 
viver em união estável para oferecer bem do casal em hipoteca, sob pena de sacrifício da 
segurança jurídica e prejuízo do credor. STJ. Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3ª 
Turma, Data Julgto: 28/06/2007, publicado DJ 01.08.2007 p. 491. 
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desnecessidade da outorga do convivente e assim, gerando conflitos 

quanto ao bem adquirido por terceiro de boa fé. 

 

 Independentemente do posicionamento doutrinários, ambos veem a 

preocupação quanto à importância de se fazer constar a ciência do outro 

convivente nos atos de alienação. 

 

 Adverte Euclides Benedito de Oliveira sobre a recomendação da 

anuência do companheiro na escritura de alienação, evitando futuros litígios 

em face do condomínio formado, bem como frente a terceiro de boa-fé. 

 

                                                                                                                                                                                
193 Apelação Com Revisão 3961004600  
Relator(a): A Santini Teodoro   
Comarca: Itararé   
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 15/04/2008   
Data de registro: 23/04/2008   
Ementa: Ação declaratória de nulidade. Escritura pública de compra e venda. Imóvel. Sentença de 
improcedência. Negócio jurídico celebrado pelo companheiro sem a anuência da companheira. 
Possibilidade. Outorga uxória. Desnecessidade. Exigência legal que não se aplica à hipótese de 
união estável. Negócio efetuado em garantia de empréstimo. Simulação configurada. Elementos 
de convicção que estão a revelar autêntico pacto comissório. Infração ao art. 765 do Código Civil 
de 1916 (Art. 1.428 do Código Civil atual). Precedentes desta C. Câmara e do STJ. Anulação do 
negócio jurídico e cancelamento do respectivo registro imobiliário. Ação procedente. Sucumbência 
invertida. Recurso PR  
Apelação Com Revisão 880193001  
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar   
Comarca: Santos   
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 29/01/2008   
Data de registro: 20/02/2008   
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO - cerceamento de defesa - inocorrência - não havendo fatos 
a serem provados em juízo, o julgamento antecipado da lide não causa cerceamento de defesa - 
fiança - união estável – outorga uxória - desnecessidade - o requisito da outorga uxória para a 
validade dos contratos de fiança não se aplica às hipóteses de união estável - imóvel adquirido 
apenas pelo executado - união estável a partir do ano da aquisição do imóvel e a constituição da 
família, não têm o condão de demonstrar a participação da Embargante na aquisição do bem - a 
impenhorabilidade do bem de família legal não se aplica aos casos de obrigação decorrente da 
fiança - aplicação do art. 3o. VII. da Lei 8.009/90 que não foi revogado pela EC n. 26/2000 
RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO  
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4.3.5. Celebração e eficácia do contrato de união e stável 

 

Representa-se, pela prática já utilizada entre conviventes, quer para 

a prova de uma união estável, ou com o objetivo de estabelecer direitos e 

condições que se refletem no âmbito pessoal e patrimonial, o contrato de 

união estável possui regime patrimonial próprio, diverso e mais restrito que 

o regime matrimonial de bens, o contrato de convivência apresenta-se 

como um instrumento apropriado para a autorregulamentação dos reflexos 

patrimoniais decorrentes da união estável, reconhecendo, criando, 

modificando ou extinguindo direitos entre os companheiros194. 

Afirma Francisco José Cahali195 ser necessária cautela no que tange 

às tendências legislativas em regulamentar a forma de constituição da 

união estável, através de regras estatuídas pelo Estado, para não se criar 

uma nova categoria de casamento. 

 Ainda, na concepção de Francisco José Cahali196, qualquer acordo, 

convenção, disposição ou manifestação, expressados pelas partes, ainda 

que a união estável e seu efeito patrimonial não tenham sido o objeto único 

ou principal do negócio jurídico que as contém, valerá como “contrato de 

convivência”, enquanto o instrumento ou pacto eficaz para traçar o destino 

dos bens adquiridos durante a relação, valendo apenas a identificação do 

elemento volitivo expresso pelos sujeitos. 

 Vale lembrar que independente da existência ou não do contrato para 

a caracterização da união e o reflexo dos efeitos, a verificação da relação 

faz-se no mundo fático de acordo com qualquer meio de prova, e seus 

                                                           
194 CAHALI, Francisco José.Op.cit.,p. 203. 
195 Op.cit., p. 55. 
196 Op.cit., p. 
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efeitos jurídicos entre as partes e terceiros vêm expressamente na 

legislação em vigor, com previsão expressa nos direitos e obrigações entre 

conviventes, direitos sucessórios e alimentar, repercussão patrimonial, 

possibilidade de invocação do imóvel residencial como bem de família, sub-

rogação locatícia, adoção, utilização do patronímico, benefício 

previdenciário, dentre outros, o que, porém, seria totalmente incoerente 

considerar o referido contrato sob condição suspensiva quando realizado 

no curso da convivência, visto que o evento teria sido anterior à sua 

celebração. 

 Assim, é condição sine qua non de eficácia da convenção a 

existência do fato jurídico cujos efeitos nela são estabelecidos, criando, 

extinguindo ou modificando direitos nos limites respectivos. Daí porque 

qualificar o contrato como negócio jurídico de Direito de Família, uma vez 

que não gera obrigações se os conviventes não integrarem uma entidade 

familiar.  

 Claudia Grieco Tabosa Pessoa197 entende que o contrato não celebra 

a união, porém, também não é correto dizer que o contrato servirá para 

criar a união estável, fato jurídico que se forma com o decurso do tempo e o 

perfazimento dos elementos que a caracterizam, nos moldes do art. 1º da 

Lei nº. 9.278/96; servirá a avença, todavia, como meio de prova que 

permitirá estabelecer um marco temporal a partir do qual se presume o 

início da união estável. E, havendo contrato escrito firmado entre as partes, 

os efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes da união concubinária 

retroagirão à data do contrato. 

A celebração do contrato de convivência tem por objetivo regrar 

sobre o patrimônio atual e futuro, podendo haver efeitos retroativos, haja 

                                                           
197 PESSOA, Claudia Grieco Tabosa. Op.cit., p.118. 
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vista tratar-se de ato de disposição patrimonial, como qualquer outro, 

conforme dispõe Rainer Czajkowski198.  

Por outro lado, há quem entenda que não há sentido em se falar de 

efeito retroativo das disposições acordadas entre os conviventes para a 

convivência projetada, porém poderá apresentar as previsões patrimoniais, 

celebradas no curso da união. No entanto, é válida a previsão do contrato 

em retroagir seus efeitos ao patrimônio pretérito, que deverá ser expressa 

no contrato, do contrário a convenção entre as partes só terá sua eficácia 

para obrigar as partes quanto aos bens futuros199. 

 Não se admite renúncia ou “quitação” tácita, quanto ao período 

pretérito, que deverá ser tratado à luz da sistemática incidente, na ausência 

de disposição entre os conviventes. 

 Isso ocorre, devido à ausência de rigor formal do contrato, não sujeita 

a qualquer solenidade. Trata-se de uma situação fática, em que tomadas as 

devidas cautelas em decorrência das peculiaridades do companheirismo, 

deve-se considerar que o termo final para a celebração do contrato de 

união estável preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a 

configuração do mesmo. Não há rigidez quanto à exigência de fixação o 

termo inicial da relação de convivência, admitindo-se dentro das 

peculiaridades do caso em concreto, certa flexibilidade na época do 

pacto200.  

 O contrato de convivência tem por finalidade a definição dos efeitos 

patrimoniais decorrentes da união, haja vista a presunção de condomínio 

previsto no artigo 5º da Lei nº. 9.278/96. 

                                                           
198CZAJKOWSKI, Rainer apud CAHALI, Francisco José. Op. cit., p. 77. 
199 CAHALI, Francisco José.Op.cit.,.p. 77. 
200 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op.cit.,p. 345-346. 
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 O projeto de lei 2.686/96201, conhecido como o Estatuto da união 

estável, previa que as disposições contratuais poderiam retroagir à sua 

celebração, produzindo efeitos também quanto ao patrimônio anteriormente 

adquirido por um ou ambos os conviventes. Entretanto, este projeto foi 

arquivado em dezembro de 2004. 

 Se, porém, os conviventes pretenderem pactuar pelo regime da 

comunhão universal de bens, trazendo para o patrimônio comum os bens 

particulares de cada, anterior ao início à convivência, o instrumento 

                                                           
201 Proposição:  PL 2686/1996  
Autor: Poder Executivo 
Data de Apresentação: 26/12/1996  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Prioridade 
Proposição Originária: MSC – 1447/1996 
Situação: MESA: Arquivada. 
Ementa: Regulamenta o § 3º do art. 226 da Constituição, dispõe sobre o Estatuto da União 
Estável, e dá outras providências.  
Explicação da Ementa: ESTABELECENDO QUE PARA CARACTERIZAR A UNIÃO ESTAVEL O 
PRAZO DE CONVIVENCIA SOB O MESMO TETO SERA DE CINCO ANOS, EM GERAL, E DE 
DOIS QUANDO HOUVER FILHOS COMUNS.  
Indexação: REGULAMENTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FAMÍLIA, RECONHECIMENTO, 
UNIÃO ESTÁVEL, HOMEM, MULHER, DEFINIÇÃO, ESTABILIDADE, PRAZO DETERMINADO, 
INEXISTENCIA, IMPEDIMENTO, CONVERSÃO, CASAMENTO, DISPENSA, EDITAL, 
SEPARAÇÃO, DIREITO, SEPARAÇÃO DE FATO, CONJUGE, REDUÇÃO, PRAZO, 
EXISTENCIA, FILHO, DECLARAÇÃO, DIREITOS, DEVERES, COMPANHEIRO, RESPEITO, 
ASSISTENCIA, MATERIAL, MORAL, REGIME DE CASAMENTO, AQUISIÇÃO, BENS MOVEIS, 
BENS IMOVEIS, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NORMAS, CODIGO CIVIL, OCORRENCIA, 
DOAÇÃO, CONTAGEM, ADIANTAMENTO, MEAÇÃO, REALIZAÇÃO, ESCRITURA PUBLICA, 
TITULARIDADE, BENS, OBRIGAÇÕES, REGISTRO DE IMOVEIS, DOMICILIO, AVERBAÇÃO, 
CONTRATO, NATUREZA PATRIMONIAL, TERCEIROS, DIVISÃO, PERIODO, DISSOLUÇÃO, 
ENTIDADE FAMILIAR, JUIZ, DETERMINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, USUFRUTO, 
SUCESSOR, DE CUJUS, VOCAÇÃO, SUCESSÃO TESTAMENTARIA, HERANÇA, VIUVO, 
VIUVA. ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, REGISTRO PUBLICO, INCLUSÃO, REGISTRO DE 
IMOVEIS, AVERBAÇÃO, PACTO, TITULARIDADE, DIREITOS, OBRIGAÇÕES, UNIÃO 
ESTAVEL, PRAZO DETERMINADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REMESSA, LEGISLATIVO, 
PROJETO DE LEI, LEGISLAÇÃO, ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, APLICAÇÃO, LEI FEDERAL.  
Despacho:  
29/1/1997 - DESPACHO INICIAL A CSSF E CCJR.  
Pareceres, Votos e Redação Final 
CSSF (SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA)   
PRL 1 CSSF (Parecer do Relator) - Dr. Francisco Gon çalves  

Última Ação:  

2/12/2004 -
   

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA) -  Arquivamento do PL 2686/1996 
e do PL-3311/1997, apensado, nos termos do Artigo 164, § 4º do RI. DCD 08 12 04 
PAG 53375 COL 02. 
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apropriado, para bens imóveis, será por meio de escritura de doação, além 

da cláusula pactuada pelo regime de comunhão universal de bens202. 

 Esta escritura, somente produzirá efeitos, se levada a registro junto 

ao cartório competente, a fim de transferir a propriedade ao convivente 

donatário, dada a liberalidade do ato, admitindo a retratação, assim, 

interpretando até sua efetivação como promessa de doação. 

 Quanto aos bens móveis, tal como os bens imóveis, somente será 

válida a doação mediante instrumento de doação, dada a impossibilidade 

jurídica de tal ato no contrato de convivência, porém, se faz necessária a 

cláusula no pacto, referenciando a transferência do bem. 

 Em relação ao tempo da eficácia do contrato, concordamos com o 

pensamento de Claudia Grieco Tabosa Pessoa acerca da retroatividade da 

eficácia do contrato, uma vez já discutidos que para a existência da união 

estável não há a obrigatoriedade do contrato escrito. Se no decorrer da 

união celebrar um contrato escrito, apenas estará formalizando um negócio 

jurídico já em andamento.  

 

4.3.6. Conversão da união estável em casamento 

 

 Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3.005/2004203 a fim 

de regulamentar o art. 226, § 3º da Constituição Federal, para facilitar a 

conversão da união estável em casamento. 

                                                           
202 CAHALI, Francisco José. Op.cit.,p. 83. 
203 Proposição:  PL 3005/2004 
Autor:  Sander Júnior – PP/GO 
Data de Apresentação: 19/02/2004  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Ordinária 
Apensado(a) ao(a):  PL 1779/2003  
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 No referido projeto de lei altera o art. 1726, Código Civil, que passará 

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. 

 

 A justificativa dada pelo autor do projeto, deputado Sander Júnior, diz 

tratar-se de imperativo constitucional que tem a lei o objetivo de facilitar, 

removendo os empecilhos e ou dificuldade que possa haver, dando meios 

necessários para simplificação da conversão. 

 Por fim, entende o referido deputado que o Poder Judiciário já se 

encontra abarrotado de processos e os juízes têm questões mais 

relevantes para resolver do que se envolver em uma  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. 

                                                                                                                                                                                
Situação: CCJC: Tramitando em Conjunto. 
Ementa: Altera o art. 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, para dispor 
sobre a conversão da união estável em casamento.  
Explicação da Ementa: Alteração, Código Civil de 2002, autoriza a conversão da união estável 
em casamento mediante requerimento conjunto dos companheiros junto ao Cartório de Registro 
Civil, sendo gratuito no caso de pessoas pobres.  
Indexação: Alteração, Código Civil, conversão, união estável, casamento civil, exigência, casal, 
solicitação, registro civil, circunscrição, domicílio, inclusão, pedido, registro de casamento, 
casamento religioso, gratuidade, despesa, cartório, pessoa carente.  
Despacho:  
11/5/2005 - Apense-se a(o) PL-1779/2003. Deferido Requerimento nº 2288/04 do Dep Eduardo 
Paes, solicitando esta apensação. DCD 12 05 05 PÁG 17727 COL 02. Disponível em 
WWW.camara.gov.br , acessado em 01/08/2008. 
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 O Código da Família da Bolívia, de 1988204, no artigo 159, regula a 

união conjugal livre ou de fato nos arts. 158 a 172. Estas produzem efeitos 

semelhantes ao do casamento, seja no âmbito pessoal ou patrimonial dos 

conviventes, condenando as uniões instáveis e plurais. 

 Quanto à conversão da união estável em matrimônio em Cuba, 

segundo o artigo 18 e 19 do Código de Família de 1975205, se fará por meio 

de reconhecimento judicial, retroagindo seus efeitos desde o início da união 

estável. 

 

4.3.7. Direito real de habitação 

 

 A Lei nº 9.278/96 regula o direito real de habitação assegurada ao (à) 

companheiro(a) sobrevivente, não exigindo prazo mínimo para convivência 

nem em relação à qualificação dos companheiros quanto seu estado civil.  

Nesse sentido, entende Ana Luiza Maia Nevares206 que uma pessoa 

casada, porém separada de fato, pode constituir uma união estável.  

                                                           
204 Art. 159.- (REGLA GENERAL) Las uniones conyugales libres o de hecho que sean estables y 
singulares producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como 
patrimoniales de los convivientes. Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los 
efectos del matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio de las reglas 
particulares que se dan a continuación. 
205 Sección Tercera. DEL MATRIMONIO NO FORMALIZADO  
ARTICULO 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, sufrirá 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. 
ARTICULO 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 
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. 
206 NEVARES, Ana Luiza Maia. Op.cit., p. 
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 Entende-se que pessoa casada, porém separada de fato, não poderá 

constituir uma união estável, sob a proteção do direito de família, embora 

inexista o impedimento legal da pessoa casada manter sociedade conjugal 

com outra, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico preza pelo 

princípio da monogamia, apesar de, segundo a autora supra mencionada, 

haver defesas das famílias simultâneas, conforme julgado do Superior 

Tribunal de Justiça207.  

 Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 508/2007208 que 

deixa expresso no art. 1831, Código Civil, o direito real de habitação 

atribuído ao (à) companheiro(a) sobrevivente, ao bem destinado à 

residência da família, já contemplado na Lei nº 9.278/96. 
                                                           
207 CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO DE VIDA REALIZADO EM FAVOR DE CONCUBINA. 
HOMEM CASADO. SITUAÇÃO PECULIAR, DE COEXISTÊNCIA DURADOURA DO DE CUJUS 
COM DUAS FAMÍLIAS E PROLE CONCOMITANTE ADVINDA DE AMBAS AS RELAÇÕES. 
INDICAÇÃO DA CONCUBINA COMO BENEFICIÁRIA DO BENEFÍCIO. FRACIONAMENTO. CC, 
ARTS. 1.474, 1.177 E 248, IV. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. FALTA 
SUPRÍVEL PELA RATIFICAÇÃO ULTERIOR DOS PODERES. 
I. Não acarreta a nulidade dos atos processuais a falta de reconhecimento de firma na procuração 
outorgada ao advogado, se a sucessão dos atos praticados ao longo do processo confirmam a 
existência do mandato. 
II. Inobstante a regra protetora da família, consubstanciada nos arts. 1.474, 1.177 e 248, IV, da lei 
substantiva civil, impedindo a concubina de ser instituída como beneficiária de seguro de vida, 
porque casado o de cujus, a particular situação dos autos, que demonstra espécie de "bigamia", 
em que o extinto mantinha-se ligado à família legítima e concubinária, tendo prole concomitante 
com ambas, demanda solução isonômica, atendendo-se à melhor aplicação do Direito. 
III. Recurso conhecido e provido em parte, para determinar o fracionamento, por igual, da 
indenização securitária. 
208 Proposição: PL 508/2007 
Autor: Sérgio Barradas Carneiro – PT/BA 
Data de Apresentação: 20/03/2007  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:  Ordinária  
Situação: CSSF: Aguardando Parecer. 
Ementa: Altera dispositivos do Código Civil, dispondo sobre igualdade de direitos 
sucessórios entre cônjuges e companheiros de união estável.  
Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 10.406, de 2002.  
Indexação: Alteração, Código Civil, ordem, vocação hereditária, sucessão legítima, 
herdeiro necessário, descendente, ascendente, igualdade, direito sucessório, 
concorrência, cônjuge sobrevivente, companheiro, companheira, união estável, 
inexistência, garantia, direito real de habitação, imóvel residencial, família, ressalva,  
filho menor, pessoa incapaz, critérios, colação, herdeiro donatário, partilha de bens, 
adiantamento, doação, herança, doador, pagamento, espécie.  
Despacho:  
29/3/2007 - Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária. Disponível em www.camara.gov.br,  acessado em 
01/08/2008. 
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 Para o autor do projeto de lei, deputado Sérgio Barradas Carneiro 

 

Pela nova redação sugerida no caput, a restrição à titularidade 
exclusiva ou em condomínio com o sobrevivente sobre o imóvel 
objeto do direito real de habitação, justifica-se para não gravar ou 
onerar bem de terceiro, inclusive eventuais herdeiros,  as alheios 
ao contexto sucessório ao menos no que se refere a este imóvel. 
Ademais, considerando não mais ser vidual o direito, evita-se, 
assim, a constituição de um vínculo eterno e definitivo sobre o 
imóvel de terceiro (ainda que em condomínio), na medida em que 
a cada falecimento de um morador-condômino casado, ou que 
viva em união estável, por menor que seja o seu quinhão sobre o 
imóvel, restaria instituído novo direito real de habitação, e assim 
sucessivamente diante de novas núpcias do sobrevivente, e 
potencialmente por diversas vezes, comprometendo, inclusive, o 
direito de propriedade daqueles condôminos até eventualmente 
majoritários. Por sua vez, a previsão sugerida no parágrafo 
primeiro, tem por fundamento preservar o direito à legítima de 
herdeiros menores ou incapazes, com preferência ao benefício 
instituído em favor do sobrevivente, na medida em que aqueles, 
no confronto de posições, certamente merecem maior proteção. 

 

 Segundo Gustavo Tepedino209, autorizou o seu reconhecimento pelo 

cônjuge, separado de fato  há mais de cinco anos contínuos, na vigência, 

portanto, de um casamento formalmente válido. Pode-se dizer que a lei 

neste momento, rompe imemorial compromisso para com as estruturas 

formais no Direito de família, admitindo que a ausência de substância – a 

vida em comum – possa desvirilizar a força normativa que o casamento, ato  

solene por excelência, só por si, era capaz de atrair. 

 

4.3.8. Direito a  alimentos 

 

                                                           
209 TEPEDINO, Gustavo.Op.cit., p.401. 



110 
 

 Direito a alimentos, segundo Orlando Gomes210, são prestações para 

a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. 

Tem a mesma finalidade entre os cônjuges que a obrigatoriedade de 

amparar materialmente aquele familiar que não tem condições de prover 

seu sustento. 

 O fundamento do dever de alimentar está no princípio da dignidade 

da pessoa humana, amparada pelo artigo 1º, III, e o da solidariedade social 

e familiar, previsto no artigo 3º, ambos fundamentos legais da Constituição 

Federal. 

 O projeto de lei nº. 276/2007 prevê uma modificação no artigo 1694, 

do Código Civil, visando à seguinte redação 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos 
outros alimentos de que necessitem para viver com dignidade”, 
acrescentando o § 1º: “Os alimentos devem ser fixados na 
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada”. § 2º: “Os alimentos serão apenas os 
indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade 
resultar de culpa de quem os pleiteia”.  

 

Assim, com a nova redação, a lei prevê a averiguação de culpabilidade na 

ação de alimentos, podendo ainda, deixar o processo mais moroso, 

dificultando a obrigatoriedade do devedor em prestar alimentos. 

 Para Guilherme Calmon Nogueira da Gama,211 trata-se de interesse 

indisponível, fora do alcance da vontade das partes, pelo menos quando 

ainda não existentes pressupostos necessários para a aquisição do direito, 

violando a mútua assistência prevista na Lei nº 9.278/96. 

Em termos de mera relação concubinária, vinha prevalecendo a tese de 

sua irrelevância para o efeito de gerar obrigação alimentícia, tanto perante 

o nosso direito como na generalidade dos ordenamentos jurídicos 
                                                           
210GOMES, Orlando. Direito de família. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999 ( rev. atual. 
Humberto Theodoro Júnior), p. 460. 
211 Op. cit.,p. 
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estrangeiros, sendo esporádica a jure condendo, surgindo defensores de 

uma solução igualitária a benefício da concubina. (pág. 160) 

 

 Em relação à pensão alimentícia na união estável, trata-se de 

imposição decorrente da Lei nº 8.971/94 do Estado e não pela vontade das 

partes. A prestação de pensão alimentícia nasce no momento da ruptura da 

relação de união estável, sendo as hipóteses de seu cabimento verificadas 

no momento do rompimento. 

 Assim, Maria Helena Diniz212classifica como pressupostos essenciais 

da obrigação de prestar alimentos: a) existência de companheirismo, 

vínculo de parentesco ou conugal entre alimentado e o alimentante; b) 

necessidade do alimentando; c) possibilidade econômica do alimentante e 

d) proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário 

e os recursos econômico-financeiros do alimentante. 

 Trata-se, portanto, de direito personalíssimo, suscentível de 

reclamação após o óbito do devedor, haja vista que a obrigação alimentar 

transmite-se aos seus herdeiros, conforme dispõe o artigo 1700, do Código 

Civil, não sendo passível de renúncia, cessão, penhora, compensação, 

transação ou restituição. 

 Para Francisco José Cahali213 é prematuro falar-se em estipulação 

contratual a respeito de pensão se sequer existe esta obrigação, uma vez 

que o direito a alimentos só se contempla com a dissolução da união. Antes 

disso, inexiste tal obrigação. 

 Ainda, tratando-se de norma de ordem pública, a obrigação em razão 

do rompimento do vínculo, sem ressalva na lei, permitindo o afastamento 

                                                           
212 Op.cit., p. 593-595. 
213 Op. cit., p. 259. 
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da incidência pela vontade das partes, afastando a responsabilidade de 

alimentar, caracteriza ilicitude, porém deixando de produzir efeitos. 

 

 Porém, no decorrer na união estável, tem os conviventes o direito a 

alimentos, impedindo a renúncia, não podendo as partes pactuar 

imposições contrárias às normas, do contrário, seria objeto ilícito no 

contrato pactuado. 

 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo214, a respeito da obrigação de 

alimentos à ex-convivente, tem aplicado não apenas a questão da 

                                                           
214Apelação Com Revisão 994092886390 (6839484200)  
Relator(a): Luiz Antonio de Godoy   
Comarca: Osasco   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 15/12/2009   
Data de registro: 15/01/2010   
Ementa: ALIMENTOS  - Fixação - União estável reconhecida - Necessidade da requerente não 
demonstrada - Plena capacidade da autora para o exercício de atividade que exercia antes da 
convivência com o requerido evidenciada - Possibilidade de custeio da pensão pelo réu não 
comprovada - Existência de notícia de que o requerido está desempregado - Observância do 
binômio necessidade/possibilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido  
Apelação 994093241472 (6665584800)  
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda   
Comarca: Fernandópolis   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 10/12/2009   
Data de registro: 11/01/2010   
Ementa: Alimentos . Ex-convivente e filhas. Ex-mulher apta para o trabalho, além de estar em 
idade compatível com elevada produtividade. Partilha dos bens proporcionou à ex-companheira o 
necessário para o próprio sustento. Alimentante é beneficiário da Previdência Social e se encontra 
preso. Fixação da pensão alimentícia exclusivamente para as filhas, no importe de 2/3 do salário 
mínimo leva em consideração o binômio necessidade- possibilidade. Apelo provido em parte  
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Apelação Com Revisão 4733704800  
Relator(a): Silvério Ribeiro   
Comarca: Indaiatuba   
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 02/12/2009   
Data de registro: 14/12/2009   
Ementa: UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO - PARTILHA - ALIMENTOS  - 
Guarda da filha menor atribuída à ex-companheira, com direito de visitas do ex-companheiro  -
Manutenção dos alimentos  em favor da filha menor fixados em 1 salário mínimo - Partilha dos 
materiais adquiridos para a reforma da casa mantida - Ausência de prova das necessidades do ex-
companheiro  para pleitear alimentos  da ex-companheira - Ação procedente em parte, 
improcedente a reconvenção - Recurso parcialmente provido, porém, para excluir da partilha a 
motocicleta  
Apelação Com Revisão 6888604700  
Relator(a): Vito Guglielmi   
Comarca: Ribeirão Preto   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 26/11/2009   
Data de registro: 09/12/2009   
Ementa: UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS . EX-COMPANHEIRA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE 
VERBA ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA EXCEPCIONAL DO DEVER 
ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU 
INCAPACIDADE LABORAL. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FILHO MAIOR EM RELAÇÃO A QUEM 
O DEVER MÚTUO SUBSISTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SEPARAÇÃO 
DE CORPOS. AÇÃO CAUTELAR. EX- COMPANHEIRA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE 
MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO AO TEMPO 
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO DE 'ALUGUEL' A REVELAR 
ALTERAÇÃO NA NATUREZA DA RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO ESPECÍFICO PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE SEPARAÇÃO DE 
CORPOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO  
Apelação 6605284800  
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda   
Comarca: Guarulhos   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 12/11/2009   
Data de registro: 07/12/2009   
Ementa: Voto n.° 11.940 Alimentos . Fixação em 20% dos rendimentos líquidos para filha menor 
impúbere se apresenta adequada. Ex-convivente beneficiária da Previdência Social está apta a 
arcar com o próprio sustento. Não configurada a capacidade financeira do réu para majoração da 
pensão alimentícia em favor da prole. Não caracterizada a necessidade da ex-convivente para 
obtenção de alimentos  em face do polo passivo. Alimentante constituiu outra família com o 
nascimento de filhos. Isonomia entre os integrantes da prole em condições de sobressair. Binômio 
necessidade/possibilidade observado. Apelo desprovido.  
Apelação Com Revisão 6369344000  
Relator(a): De Santi Ribeiro   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 24/11/2009   
Data de registro: 07/12/2009   
Ementa: ALIMENTOS  - Ação intentada contra o ex-companheiro  - Válida e eficaz renúncia 
manifestada por ocasião do acordo celebrado entre as partes em anterior ação de alimentos - 
Pensão fixada por período determinado - Descabida a imposição de obrigação ao ex-
companheiro  que se comprometeu ao pagamento de alimentos por certo tempo apenas - 
Apelante que exerce atividade remunerada e deve prover o próprio sustento - Julgamento do 
processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade de parte - Decisão mantida, porém fundada 
na falta de interesse de agir - Recurso não provido.  
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Agravo de Instrumento 994092782253 (6964224200)  
Relator(a): Sebastião Carlos Garcia   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 17/12/2009   
Data de registro: 18/01/2010   
Ementa: ALIMENTOS  - Decisão que revogou os alimentos provisórios em prol da ex-convivente  
- Cabimento - Alimentos provisórios fixados em razão do alegado desemprego, todavia, tal 
situação não mais existe - Admissibilidade da revogação, ao menos nesta fase, porquanto não 
demonstrado o binômio necessidade- possibilidade - Decisão mantida - Agravo manifestamente 
improcedente - Seguimento negado.   
Apelação Cível 6665484200  
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda   
Comarca: Jaú   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 26/11/2009   
Data de registro: 14/12/2009   
Ementa: Alimentos . Autores maiores e capazes. Ex- convivente  prosseguiu exercendo atividade 
após a separação, obtendo, inclusive, remuneração que lhe proporciona sobrevivência digna. Filho 
já está com 19 anos, portanto, deve ir em busca do próprio sustento ou propor ação em 
decorrência do parentesco. Devido processo legal observado. Desnecessidade de produção de 
provas. Apelo desprovido.  
Apelação Com Revisão 5501784200  
Relator(a): Testa Marchi   
Comarca: Tambaú   
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 10/11/2009   
Data de registro: 01/12/2009   
Ementa: Alimentos  ex-mulher em face do ex- convivente  sentença de improcedência 
alimentante que insiste na pretensão mulher que dedicou-se ao lar durante o período de 
convivência, é doente, e conta com 59 anos de idade, não se vislumbrando tenha condições de 
obter colocação profissional varão que é aposentado e pode arcar com o encargo alimentar, ainda 
que em menor valor que o postulado. Apelo provido, em parte  
Apelação Cível 5533374000  
Relator(a): Teixeira Leite   
Comarca: Sorocaba   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 15/10/2009   
Data de registro: 26/10/2009   
Ementa: Ação de reconhecimento de sociedade de fato post mortem julgada procedente. Ex-
mulher que recebia pensão alimentícia necessária para sua subsistência. Hipótese de partilhar o 
benefício entre a convivente  e a mãe dos apelados.Recurso deles, provido em parte.   
Apelação Com Revisão 6690284100  
Relator(a): Sebastião Carlos Garcia   
Comarca: Igarapava   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 15/10/2009   
Data de registro: 22/10/2009   
Ementa: Alimentos  - Ação proposta por ex-convivente  - Improcedência da ação - Cabimento - 
Inocorrência de cerceamento defensório - Incapacidade laborativa constatada, porém, em caráter 
temporário Inocorrência dos pressupostos legais para a fixação da obrigação alimentar - Apelo 
desprovido.  
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necessidade em receber a pensão, como a capacidade laborativa desta de 

buscar o próprio sustento, que, neste caso, obriga em determinados casos 

o pagamento de alimentos por tempo determinado suficiente até o 

restabelecimento desta ao mercado de trabalho. 

 Na Bolívia, o artigo 169, do Código de Família de 1988215, entende 

que em caso de ruptura unilateral, o outro convivente poderá pedir a divisão 

dos bens comuns, bem como pedido de pensão, em caso de culpa grave, 

para si e para os filhos. Porém, esta obrigação cessará em caso do 

alimentante contrair novas núpcias ou união estável216. 

                                                                                                                                                                                

Embargos Infringentes 6232844401  
Relator(a): Joaquim Garcia   
Comarca: Campinas   
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 23/09/2009   
Data de registro: 05/10/2009   
Ementa: União estável - Alimentos  - Fixação em um salário mínimo - Obrigação com duração 
determinada - Término um ano após o julgado, lapso entendido como suficiente ao 
restabelecimento da ex-companheira - Elementos dos autos a demonstrar a necessidade da 
autora - Manutenção - Embargos rejeitados.  
Apelação Cível 994071196427 (5464424300)  
Relator(a): Teixeira Leite   
Comarca: São José do Rio Preto   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 10/12/2009   
Data de registro: 11/01/2010   
Ementa: UNIÃO ESTÁVEL. Reconhecimento e Dissolução post mortem. Sentença de 
procedência que determinou o pagamento da pensão  previdenciária para a convivente . Viúva já 
recebia pensão  alimentícia. Hipótese de necessidade de partilhar o beneficio entre elas na ordem 
de 25% para cada uma, já que tem o falecido filha menor de terceiro relacionamento e que aufere 
o percentual restante. Recurso da convivente , provido em parte, para tão somente partilhar saldo 
de conta corrente existente quando do falecimento do companheiro. Recurso da viúva desprovido.  
 
215 Art. 169.- (RUPTURA UNILATERAL). En caso de ruptura unilateral, el otro conviviente puede 
pedir inmediatamente la división de los bienes comunes y la entrega de la parte que le 
corresponde, y si no hay infidelidad u otra culpa grave de su parte, puede obtener, carecimiento de 
medios suficientes para subsistir, se le fije una pensión de asistencia para si y en todo caso para 
los hijos que queden bajo su guarda. En particular, si la ruptura se realiza con el propósito de 
contraer enlace con tercer persona, el conviviente abandonado puede oponerse al matrimonio y 
exigir que previamente se provea a los puntos anteriores referidos. Salvo, en todos los casos, los 
arreglos precisos que com intervención fiscal haga el autor de la ruptura, sometiéndose a la 
aprobación del juez. 
216 Código de família boliviano – 1988 
Art. 143.- (PENSION DE ASISTENCIA). Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no tiene 
medios suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia en las 
condiciones previstas por el artículo 21. 
Esta obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario contrae nuevo matrimonio, cuando obtiene 
medios suficientes de subsistencia o cuando ingresa en unión libre o de hecho. 
Si el divorcio se declara por culpa de ambos cónyuges, no hay lugar a la asistencia. 
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 No mesmo sentido o Direito francês217, assim como no Direito 

argentino218, o direito a alimentos é obrigatório ao cônjuge a menos que 

contraia novas núpcias ou se viver em união estável. 

 

Em termos de mera relação concubinária, vinha prevalecendo a tese 

de sua irrelevância para o efeito de gerar obrigação alimentícia, tanto 

perante o nosso direito como na generalidade dos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros, sendo esporádica a jure condendo, surgindo defensores de 

uma solução igualitária a benefício da concubina.219 

 

 Não se admite, por ser juridicamente impossível, é o pedido de 

homologação do contrato de dissolução da união estável, com estipulação 

de cláusula de pensão alimentícia.220  

 

 Porém, a obrigação assumida pelo companheiro, através de 

documento escrito quando da separação do casal, de amparar a 
                                                                                                                                                                                
En caso de divorcio declarado con apoyo del Art. 131, se fijará una pensión de subsistencia al 
cónyuge que la necesite. 
217 CÓDIGO CIVIL Francês – atualizado em 2006 
Artículo 283 
(Ley nº 75-617 de 11 de julio de 1975 art. 1 Diario Oficial de 12 de julio de 1975 en vigor el 1 de 
enero de 1976) 
(Abrogado por la Ley nº 2004-439 de 26 de mayo de 2004 art. 23 I Diario Oficial de 27 de mayo de 
2004 en vigor el 1 de enero de 2005) 
Dejará de ser obligatoria de pleno derecho la pensión de alimentos si el cónyuge acreedor 
contrajera nuevas nupcias. 
Se pondrá fin a la misma si el acreedor viviese en concubinato notorio 
NOTA: La Ley 2004-439 de 26 de mayo de 2004 entrará en vigor el 1 de enero de 2005, sin 
perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 33 II. 
218 Código Civil Argentino – 1969 
Art.210.- Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que lo percibe vive en concubinato o 
incurre en injurias graves contra el otro cónyuge. 
Art.218.- La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207, 208 y 
209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en 
concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge. 
219 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 2ª ed.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, 

p.160 
220 CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p.166. 



117 
 

companheira, perde sua eficácia diante a posterior reconciliação dos 

companheiros.221  

 

 Em relação aos benefícios da Previdência Social, há legislação 

expressa no sentido de concessão do benefício à(ao) companheira(o), 

conforme o artigo 16 da Lei 8.213/91 e §§, podendo inclusive, concorrer 

com o cônjuge sobrevivente ao qual o de cujus devia pensão alimentar. 222 

 Assim como no Brasil, nos termos do artigo 1708, do Código Civil 

cessa o dever de prestar alimentos com o casamento, união estável ou 

concubinato do credor, bem como nos casos de morte do alimentando ou 

desaparecimento de um dos pressupostos do artigo 1695, do Código Civil, 

ou seja, da necessidade do alimentando ou da capacidade econômico-

financeira do alimentante.  

 

4.3.9. Direito de sucessão do convivente sobreviven te 

 

A sucessão hereditária, em nosso ordenamento jurídico, constitui 

uma garantia fundamental dos cidadãos, conforme dispõe o artigo 5º, XXX 

da Constituição Federal, cumprindo à legislação ordinária disciplinar os 

meios sucessórios de acordo com os valores constitucionais. 

 Em relação à união estável, o artigo 2º da Lei nº 8.971/94 disciplina 

quanto ao direito sucessório da companheira, admitindo o direito pela 

totalidade da herança, na falta de ascendente ou descendente do 

companheiro, autor da herança. 

                                                           
221 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p.168. 
222 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p.169. 
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 Com o advendo do Código Civil, em 2002, o artigo 1790, veio 

disciplinar quanto à sucessão do convivente sobrevivente223, concorrendo 

                                                           
223 No que diz respeito ao direito sucessório na relação homoafetiva, a doutrina e jurisprudência 
mais conservadora buscam dirimir conflitos hereditários evocando o instituto do direito das 
obrigações ou até mesmo da sociedade de fato, no instituto negocial, que tem como pressuposto a 
formação e aumento do patrimônio único.  
A jurisprudência divide-se quanto às espécies de prova a serem produzidas, no intuito de 
conceder ao parceiro homossexual o direito à partilha dos bens comuns. A primeira corrente 
privilegia as provas de contribuição financeira direta e a segunda, satisfaz com provas de 
contribuição indireta, como o auxílio na atividade laboral do companheiro ou a realização de 
serviços domésticos.  
No que tange à teoria da contribuição direta, citada por Fábio de Oliveira Vargas imputa ao 
parceiro sobrevivo o ônus de comprovar sua participação efetiva na construção do patrimônio 
hereditário, através de aportes financeiros diretos. 
Para essa teoria, há uma taxatividade no sentido da caracterização d sociedade de fato, mediante 
prova da efetiva contribuição para a formação do patrimônio comum. in VARGAS, Fábio de 
Oliveira. “Direito sucessório na união homossexual” Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10742, acessado em 01/10/2008. 
No mesmo sentido tem adotado o julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 648763/RS; 
RECURSO ESPECIAL 2004/0042337-7; Data julgamento: 07/12/2006; Ementa: RECURSO 
ESPECIAL. RELACIONAMENTO MANTIDO ENTRE HOMOSSEXUAIS. SOCIEDADE DE FATO. 
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. PARTILHA DE BENS. PROVA. ESFORÇO COMUM. Entende a 
jurisprudência desta Corte que a união entre pessoas do mesmo sexo configura sociedade de fato, 
cuja partilha de bens exige a prova do esforço comum na aquisição do patrimônio amealhado. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.) que assim diz: 
“Embora reconhecida na parte dispositiva da sentença a existência de sociedade de fato, os 
elementos probatórios dos autos indicam a existência de união estável. 
PARTILHA. A união homossexual merece proteção jurídica, porquanto traz em sua essência o 
afeto entre dois seres humanos com o intuito relacional. Caracterizada a união estável, impõe-se a 
partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união, prescindindo da demonstração de 
colaboração efetiva de um dos conviventes, somente exigidos nas hipóteses de sociedade de 
fato”. 
Em relação à teoria da contribuição indireta, também citada por Fábio de Oliveira Vargas consiste 
não somente na contribuição financeira, mas no apoio espiritual, a troca de afeições, os trabalhos 
domésticos, os cuidados com os membros da família de seu companheiro, podendo englobar 
filhos. Trata-se de uma corrente mais humanitária, ressaltando a existência de relações 
interpessoais, facilitando a efetivação de direitos para o companheiro sobrevivo que não tenha 
provas suficientes da participação no enriquecimento do casal. in  VARGAS, Fábio de Oliveira. 
“Direito sucessório na união homossexual” Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10742, acessado em 01/10/2008. 
Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (EMENTA:  APELAÇÃO 
CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA E DA IGUALDADE. É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida 
entre dois homens de forma pública e ininterrupta pelo período de nove anos. A 
homossexualidade é um fato social que se perpetuou através dos séculos, não podendo o 
judiciário se olvidar de prestar a tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem 
feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não apenas a 
diversidade de gêneros. E, antes disso, é o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de 
forma que a marginalização das relações mantidas entre pessoas do mesmo sexo constitui forma 
de privação do direito à vida, bem como viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA E DOS 
PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. A ausência de lei específica sobre o tema não implica 
ausência de direito, pois existem mecanismos para suprir as lacunas legais, aplicando-se aos 
casos concretos a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, em consonância com os 
preceitos constitucionais (art. 4º da LICC). Negado provimento ao apelo, vencido o Des. Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70009550070, 
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com ascendente, descendente e acrescendo a concorrência com colateral 

até o quarto grau, conforme dispõe o artigo 1839, do Código Civil. 

 Assim dispõe o artigo 1790, do Código Civil, quanto à ordem de 

vocação hereditária 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da 
sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 
vigência da união estável, nas condições seguintes: 
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota 
equivalente à que por lei for atribuída ao filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-
lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 
um terço da herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança. 
 

 A doutrina tem criticado a nova ordem de vocação hereditária do(a) 

companheiro(a) sobrevivente, em relação à disposição anterior prevista no 

artigo 2º da Lei nº. 8.971/94, afirmando uma demonstração de preconceito 

do atual ordenamento jurídico, dada a redução considerável dos direitos 

                                                                                                                                                                                
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 
17/11/2004).)  
“O reconhecimento da relação havida como mera sociedade de fato pelo julgador a quo seria de 
todo inócua, pois essa é declarada quando há a efetiva e comprovada colaboração de um dos 
consortes na aquisição de patrimônio que se encontra registrado apenas no nome do outro, a fim 
de evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito”. 
O mesmo tribunal têm reconhecido a possibilidade de analogia entre união estável e união 
homossexual, no que tange ao direito sucessório, por reconhecerem conseqüências semelhantes 
às que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da analogia e dos 
princípios gerais do direito, relevados sempre os princípios constitucionais da dignidade humana e 
da igualdade.  
Assim, desta forma, patrimônio adquirido na constância do relacionamento deve ser partilhado 
como na união estável, paradigma supletivo onde se debruça a melhor hermenêutica (EMENTA:   
UNIAO HOMOSSEXUAL . RECONHECIMENTO. PARTILHA DO PATRIMONIO. MEACAO 
PARADIGMA. NAO SE PERMITE MAIS O FARISAISMO DE DESCONHECER A EXISTENCIA DE 
UNIOES ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO E A PRODUCAO DE EFEITOS JURIDICOS 
DERIVADOS DESSAS RELACOES HOMOAFETIVAS. EMBORA PERMEADAS DE 
PRECONCEITOS , SAO REALIDADES QUE O JUDICIARIO NAO PODE IGNORAR, MESMO EM 
SUA NATURAL ATIVIDADE RETARDATARIA. NELAS REMANESCEM CONSEQUENCIAS 
SEMELHANTES AS QUE VIGORAM NAS RELACOES DE AFETO, BUSCANDO-SE SEMPRE A 
APLICACAO DA ANALOGIA E DOS PRINCIPIOS GERAIS DO DIREITO, RELEVADO SEMPRE 
OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA IGUALDADE. DESTA 
FORMA, O PATRIMONIO HAVIDO NA CONSTANCIA DO RELACIONAMENTO DEVE SER 
PARTILHADO COMO NA UNIAO ESTAVEL, PARADIGMA SUPLETIVO ONDE SE DEBRUCA A 
MELHOR HERMENEUTICA. APELACAO PROVIDA, EM PARTE, POR MAIORIA, PARA 
ASSEGURAR A DIVISAO DO ACERVO ENTRE OS PARCEIROS. (Apelação Cível Nº 
70001388982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira 
Giorgis, Julgado em 14/03/2001)). 
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sucessórios do(a) companheiro(a) sobrevivente, bem como o fato do 

convivente não ser herdeiro necessário, podendo ser excluído da sucessão 

por meio de testamento. Outra crítica que se faz, está quanto ao patrimônio 

a ser herdado. Diz o artigo 1790: “...quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável”, ou seja, excluindo o 

patrimônio adquirido antes da união estável224.  

 A doutrina diverge também quanto à aplicação do artigo 1829, do 

Código Civil, que assim estabelece 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 
1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o 
autor da herança não houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 
 
 

 Entende Claudio Ferreira Pazini225 a aplicação do artigo supra 

mencionado, classificando-o de patrimônio de aquestos onerosos. Neste 

caso, o convivente, autor da herança, não poderia dispor da totalidade da 

herança por meio de testamento, na ausência de herdeiros necessários 

(ascendentes e descendentes). Desse modo, aplicar-se-ia o artigo 1829, I, 

do Código Civil, extensivamente ao convivente sobrevivente, afastando o 

artigo 1790, do Código Civil, a fim de fixar direitos sucessórios, no que diz 

respeito aos aquestos onerosos.  

Por outro lado, Eduardo de Oliveira Leite226 afirma que o art. 1829 do 

Código Civil não se refere ao(à) companheiro(a). Nem tampouco nos 

artigos 1830 a 1832, lendo-se taxativamente que o reconhecimento do 
                                                           
224 PAZINI, Claudio Ferreira, Alimentos e sucessão na união estável. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009, p. 218-220. 
225 Op.cit.,  p.216-217. 
226 Op.cit., p. 59. 
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direito sucessório é tão-somente ao “cônjuge sobrevivente”, silenciando a 

lei acerca do(a) companheiro(a).  

 Para Silvio de Salvo Venosa227 se o falecido era casado, pouco 

importando se separado de fato (logo, impedido para casar) não haverá 

direito hereditário para o convivente sobrevivente, porque nesse aspecto, 

ao menos, a lei foi clara, prevalecendo os direitos do antigo cônjuge do de 

cujus, embora separado de fato, porque ainda não foi dissolvida a 

sociedade conjugal, pelo menos para efeitos sucessórios. 

 O(A) companheiro(a) sobrevivente nos casos previstos, somente terá 

direito à partilha dos bens adquiridos na constância da união estável e 

desde que comprove a aquisição dos mesmos em decorrência do esforço 

comum. 

 Como o(a) companheiro(a) sobrevivente vem-se reconhecendo o 

direito sucessório desde a Lei nº 8.971/94, e admitindo sem vacilações pela 

doutrina e pela jurisprudência, tudo indica que a “quota” referida no art. 

1790, I do Código Civil, equivale a mesma proporção a que se refere o art. 

1829, I, no que tange à ordem de vocação hereditária. 

 No que diz respeito ao art. 1790, III, Código Civil causa certa 

estranheza, pois se a união estável, a regra geral das relações patrimoniais 

é o regime da comunhão parcial de bens, o direito do(a) companheiro(a) 

sobrevivente no direito sucessório diz respeito à metade e não a um terço 

como expressamente no artigo citado. 

 Podemos considerar “injusto” que o(a) companheiro(a) que viveu 

longo tempo ao lado do outro, tenha direito a um terço da herança, a favor 

dos demais parentes na linha de sucessão que em nada contribuíram para 

a formação do patrimônio em questão. 

                                                           
227 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil.3ªed.São Paulo:Atlas Jurídico, 2003,  p. 91  
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 Contudo, concordamos com as afirmações de Eduardo de Oliveira 

Leite228 que embora possam se levantar dúvidas e questionamentos sobre 

a extensão e alcance dos dispositivos arrolados no art. 1790, Código Civil, 

não resta dúvida a idéia de igualdade e equiparação entre as duas 

realidades ressurge sempre a veemente, com a ressalva que o cônjuge 

sobrevivente é herdeiro necessário e o(a) companheiro(a) sobrevivente é 

herdeiro facultativo, concorrendo com os demais sucessores. 

 Pelo projeto de lei nº. 276/2007, o artigo 1723, do Código Civil 

acrescentará o § 3º, dispondo da seguinte maneira: “A produção de efeitos 

da união estável, inclusive quanto à direitos sucessórios, havendo litígio 

entre os interessados, dependerá da demonstração de sua existência em 

ação própria”. 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo229 em relação ao direito 

sucessório do convivente sobrevivente tem aplicado de forma clara o artigo 

                                                           
228 Op. cit., p. 64. 
229 Apelação 994061468750 (4873664700)  
Relator(a): Elcio Trujillo   
Comarca: São Bernardo do Campo   
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 16/12/2009   
Data de registro: 20/01/2010   
Ementa: DECLARATORIA - Nulidade de partilha c/c petição de herança - União estável - 
Companheiro  falecido em 1992 - Capacidade sucessória definida pela lei vigente ao tempo da 
abertura da sucessão - Incidência das regras do Código Civil de 1916 - Existência de 
descendentes a afastar o pedido inicial da autora - Óbito anterior à Lei 8.971/94 - Irretroatividade 
da citada lei - Carência da ação, por falta de interesse de agir - Sentença mantida - RECURSO 
NÃO PROVIDO 
Agravo de Instrumento 994093001981 (7018464600)  
Relator(a): Testa Marchi   
Comarca: Franca   
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 26/01/2010   
Data de registro: 02/02/2010   
Ementa: Alvará judicial ação de reconhecimento de união estável "post mortem" promovida pela 
companheira julgada procedente pedido de levantamento do FGTS e PIS, depositados em nome 
do "de cujus" determinação para que a autora junte a anuência dos irmãos do falecido, sob pena 
de levantar apenas 1/3 do valor pretendido, nos termos do artigo 1.790,III, do CC descabimento 
companheira sobrevivente que tem direito à totalidade da herança, na ausência de descendentes 
ou ascendentes, afastada a sucessão  dos colaterais inteligência do inciso III, do art. 2°, da Lei n° 
8.971/94. Agravo provido. 
Agravo de Instrumento 6525054000  
Relator(a): Roberto Mac Cracken   
Comarca: São Paulo   
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1790, do Código Civil, afastando qualquer hipótese da aplicação do artigo 

1829, I, do Código Civil. 

 Assim, é preciso ressaltar que a sucessão entre conviventes trata tão 

somente em relação ao concubinato puro e, somente herdará quanto à 

“meação” do falecido relativa aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência do estado convivencial230, nas hipóteses dos incisos do artigo 

1790, do Código Civil. 

                                                                                                                                                                                
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 09/09/2009   
Data de registro: 22/09/2009   
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito Sucessório. Companheira. Pretensão de meação dos 
honorários advocatícios devidos ao "de cujus" e baveres de sociedade que fazia parte o mesmo 
autor da herança. Impossibilidade. Int&ligência do Art. 1.659, VI, CC c/c art. 1.725, CC. Valores 
que configuram os proventos do trabalho pessoal do "de cujus" que estão excluídos da 
comunhão. DIREITO SUCESSÓRIO. COMPANHEIRA QUE CONCORRE COM FILHO COMUM 
E FILHO EXCLUSIVO DO AUTOR DA HERANÇA. Ausência de regra legal específica para. a 
hipótese. Solução que contempla o direito sucessório da companheira apenas no que toca à 
metade do que couber a cada um dos filhos. Aplicação por analogia do art. 1.790, II, do CC, de 
modo a preservar a igualdade entre os filhos. Observância do art. 227, § 6o, CF/88 e do art. 
1.834 do CC. Recurso não provido. 
Há, contudo,um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que entende pela do artigo 2º da Lei 
nº. 8.971/94. 
Ação Rescisória 994080394020 (5753744000)  
Relator(a): Egidio Giacoia   
Comarca: SÃO PAULO - FAMILIA   
Órgão julgador: 2º Grupo de Direito Privado   
Data do julgamento: 12/11/2009   
Data de registro: 11/01/2010   
Ementa: RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - Processo civil. Inventário. União estável. Violação de 
literal disposição de lei (CPC art. 485, V). Erro de fato (CPC art. 485, IX) - Inocorrência dos vícios 
apontados. Ação improcedente. 1. Decisão interlocutória remetendo a pretensão declaratória às 
vias ordinárias (CPC art. 984). Pedido de reconsideração - Possibilidade - Juízo de retratação que 
não viola o CPC art. 471. Preclusão projudicato não verificada. 2. Ampla defesa e contraditório. 
Falta de intimação. Manifestação dos parentes colaterais nos autos do inventário -
Comparecimento espontâneo que supre qualquer nulidade (CPC art. 214, § Io). Impugnando a 
pretensão da autora do inventário, ainda que não de forma completa, tiveram a oportunidade de 
defesa. Princípio da eventualidade (CPC art. 300) - Cerceamento inocorrente, inexistindo violação 
à CR art. 5°, LIV. 3. Direito intertemporal. Sucessão . União estável. Aplicabilidade das Leis 
8.971/94 e 9.278/96 - Diplomas normativos que somente são aplicáveis aos que mantenham vida 
em comum após a correspondente entrada em vigor. Derrogação parcial da Lei 8.971/94 pela Lei 
9.278/96 que não alterou as regras de sucessão  previstas no art. 2o daquela - Companheira 
sobrevivente que ocupa a posição de herdeira única. Inexistência de violação ao Decreto-Lei n° 
4.657/42 (LICC) art. 2o, § Io. 4. Reconhecimento de união estável. Apreciação do conjunto 
probatório - Se o fato em torno do qual teria ocorrido o erro foi objeto de controvérsia ou 
pronunciamento judicial (CPC art. 485, § 2o), não se pode admitir rescisória sobre este 
fundamento - Rescisória que não se presta ao reexame da prova. 
 
230 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v.6. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
147. 
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 O projeto de lei 508/2007231 da Câmara dos Deputados traz a 

igualdade de direitos sucessórios entre cônjuges e companheiros de união 

estável.  

 A justificativa do autor do projeto para a criação desta lei é não pode 

o legislador infraconstitucional tratar desigualmente o companheiro, em 

relação ao cônjuge, porque não há hierarquia entre eles na vocação 

hereditária e até porque a união estável não compete com a união conjugal. 

Deve-se abolir qualquer regra que corra em sentido contrário à 

equalização do cônjuge e do companheiro, conforme revolucionário 

                                                           
231 Proposição: PL-508/2007  
Autor: Sérgio Barradas Carneiro -  PT /BA 
Data de Apresentação: 20/03/2007  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
Regime de tramitação:   Ordinária  
Situação: CSSF: Pronta para Pauta. 
Ementa: Altera dispositivos do Código Civil, dispondo sobre igualdade de direitos sucessórios 
entre cônjuges e companheiros de união estável.  
Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 10.406, de 2002.  
Indexação: Alteração, Código Civil, ordem, vocação hereditária, sucessão legítima, herdeiro 
necessário, descendente, ascendente, igualdade, direito sucessório, concorrência, cônjuge 
sobrevivente, companheiro, companheira, união estável, inexistência, garantia, direito real de 
habitação, imóvel residencial, família, ressalva, filho menor, pessoa incapaz, critérios, colação, 
herdeiro donatário, partilha de bens, adiantamento, doação, herança, doador, pagamento, espécie.  
Despacho:  
29/3/2007 - Às Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária  
Legislação Citada  
Pareceres, Votos e Redação Final 
CSSF (SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA)   
PRL 1 CSSF (Parecer do Relator) - Jô Moraes  
PRL 2 CSSF (Parecer do Relator) - Jô Moraes  
PRL 3 CSSF (Parecer do Relator) - Roberto Britto  
Substitutivos 
CSSF (SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA)   
SBT 1 CSSF (Substitutivo) - Jô Moraes  
SBT 2 CSSF (Substitutivo) - Jô Moraes  
SBT 3 CSSF (Substitutivo) - Roberto Britto  
Apensados   
PL 2528/2007  PL 3075/2008 

Última Ação:  

29/3/2007 -
   

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA) -  Às Comissões de Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) - Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de Tramitação: Ordinária . Disponível em www.camara.gov.br , em 
01/03/2010. 
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comando constitucional que prescreve a ampliação do conceito de família, 

protegendo de forma igualitária todos os seus membros, sejam eles os 

próprios partícipes do casamento ou da união estável, como também os 

seus descendentes. A equalização preconizada produzirá a harmonização 

do Código Civil com os avanços doutrinários e com as conquistas 

jurisprudenciais correspondentes, abonando quase um século de vigoroso 

acesso à justiça e de garantia da paz familiar. 

 Entende-se que tal equiparação não procede, tendo em vista a 

própria Constituição brasileira não tratar de forma igualitária cônjuge e 

companheiro bem como casamento e união estável. Tanto é assim que a 

Constituição diz  facilitar a conversão da união estável em casamento. 

 Ora, se há conversão, não podemos afirmar que união estável e 

casamento  tratam -se do mesmo instituto, ou então, não poderíamos dizer 

em conversão da mesma coisa. Sendo assim, cônjuge e companheiro são 

sujeitos passíveis de diferenças do tratamento normativo. 

 O projeto de lei 1.399/2007232 da Câmara dos Deputados altera o art. 

990, Código de Processo Civil, incluindo o(a) companheiro(a) sobrevivente 

                                                           
232 Proposição:  PL1399/2007 
Autor: Juvenil Alves  S.Part./MG  
Data de Apresentação: 25/06/2007  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de tramitação:   Ordinária  
Ementa: Altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil.  
Explicação da Ementa: Permite ao(a) companheiro (a) sobrevivente ser nomeado (a) como 
inventariante. 
Indexação: Alteração, Código de Processo Civil, inclusão, nomeação, inventariante, companheiro, 
união estável, regime de casamento.  
Despacho:  
5/7/2007 - À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) - Art. 24, 
II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinária  
21/10/2008 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 
Situação:  AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 
Leitura do Requerimento nº 1.262, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a 
tramitação conjunta da matéria com os PLC nºs 67, 85 e 92, de 2004; 46 e 84, de 2005; 26, 29, 
53, 70 a 72, de 2006; 2, 4, 95, 109, e 129, de 2007; 10 e 70, de 2008, com os PLS nºs 446 e 387, 
de 2003; 132, 133, 135 a 140, 206 e 268, de 2004; 11, 116 e 144, de 2005; 20, 39, 220 e 324, de 
2006; 87, 95, 169, 231, 250, 309 e 559, de 2007; e 182, de 2008, por regularem a mesma matéria. 
O requerimento lido sera despachado à Mesa, para decisão. À SSCLSF. 
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para nomeação de inventariante, a fim de atualizar o referido dispositivo, 

uma vez constada no art. 1797 do Código Civil a administração da herança 

até a nomeação do inventariante. 

 Se o Código Civil permite ao companheiro a administração da 

herança até a nomeação do inventariante, é razoável que o Código de 

Processo Civil permita ao(à) companheiro(a) sobrevivente a nomeação 

para o mesmo. 

 Atualmente, o referido projeto de lei tramita no Senado Federal, 

aguardando decisão da mesa. 

Assim, quanto à divisão patrimonial na união estável, o art. 5º da Lei 

nº 9.278/96 revogou o art. 3º da Lei nº 8.971/94, por ser a lei de 1996 mais 

abrangente.  

 Na Lei nº. 8.971/94 tinha-se a presunção do regime da separação de 

bens entre os conviventes, salvo se houvesse a colaboração comum. Com 

o advento da Lei nº. 9.278/96, estabeleceu-se a presunção no sentido da 

comunicação dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união 

estável, podendo ser afastada se provar que tais bens não são frutos do 

trabalho e da colaboração em comum ou que a aquisição de algum bem se 

deu antes da vigência da união estável.  

 Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa233, em decorrência do 

sistema constitucional sobre a família, a união estável, em princípio, nunca 

poderá gozar de direitos mais amplos que o casamento. 

 Na Guatemala, o artigo 1084, do Código Civil234, regra sobre o direito 

de sucessão na união estável, em que, na ordem de vocação hereditária, o 

                                                                                                                                                                                
Publicação em 22/10/2008 no DSF Página(s): 41008. Disponível em www.camara.gov.br , 
acessado em 01/03/2010. 
 
233 Op.cit. v7, p.  
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convivente sobrevivente concorre com os filhos, desde que esta união seja 

legalizada. 

 No que tange ao direito sucessório no Código Civil do Paraguai, em 

seu artigo 223235, falecendo um dos concubinos, gozará o outro dos 

mesmos direitos conferidos aos esposos, a título de indenizações devidas 

ao falecido.  

 Na Bolívia, o artigo 168, do Código de Família236, dispõe que o 

convivente sobrevivente herdará a metade correspondente aos bens 

comuns e a outra metade  distribuirá entre os filhos, se houver. Quanto aos 

bens próprios, o convivente sobrevivente participará da sucessão em 

igualdade com os filhos e, em caso de testamento, cumprir-se-á, desde que 

em conformidade com a lei. 

 Portanto, se o companheiro concorrer com descendentes exclusivos 

e comuns, aplicar-se-á o artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil, 

privilegiando o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, conforme 

proteção do artio 227, § 6º, da Constituição Federal e artigos 1596 e 1629 

do Código Civil, importanto tão somente o vínculo de filiação com o autor 

da herança e não o existente com o companheiro sobrevivente, que terá 

direito à metade do que couber a cada um dos descedentes, conforme 

                                                                                                                                                                                
234 ARTICULO 1084.- La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho, se 
regula por los preceptos anteriores.  
El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar, juntamente con los hijos.  
235 Art.223.- El supérstite en las uniones de hecho, gozará de los mismos derechos a las 
jubilaciones, pensiones e indemnizaciones debidas al difunto que corresponderían al cónyuge  
236 Art. 168.- (MUERTE). Si la unión termina por muerte de uno de los convivientes, el que 
sobrevive toma la mitad que le corresponde en los bienes comunes, y la otra mitad se distribuye 
entre los hijos, si los hay; pero no habiéndolos se estará a las reglas del Código Civil en materia 
sucesoria (Libro 4º C.Civil). 
En los bienes propios tiene participación el sobreviviente, en igualdad de condiciones que 
cada uno de los hijos. 
El testamento, si lo hay, se cumple en todo lo que no sea contrario a lo anteriormente prescrito. 
Los beneficios y seguros sociales se rigen por las normas especiales de la materia. 
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aritgo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil c/c artigo 1790, II, do Código 

Civil237. 

 Todavia, há entendimento sobre a divisão igualitária do inciso I, do 

artigo 1790,I, do Código Civil, seria a mais adequada para o caso238. 

 Em relação aos bens adquiridos onerosamente ou recebidos a título 

gratuito (herança ou doação) antes da união estável, serão partilhados 

somente aos herdeiros na ordem de vocação hereditária, ou seja, 

ascendente, descendente ou colateral até o quarto grau. 

 No que tange à concorrência com descendente comum e exclusivo, o 

Código Civil em nada regula a esse respeito, remetendo-nos à 

interpretação  desta lacuna à aplicação dos artigos 4º e 5º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, devendo considerar o vínculo existente apenas 

entre eles e o de cujus, visto que pleiteiam a herança por ele deixada. Logo 

serão todos considerados filhos exclusivos do falecido, para fins de direito 

sucessório, tendo o companheiro sobrevivente direito à metade do que 

couber a cada um deles239. 

 O Código Civil, portanto, deixa visivelmente claro a desigualdade de 

tratamento entre cônjuge e companheiro sobrevivente, previlegiando aquele 

na condição de herdeio necessário, concorrendo tão somente com 

descendente ou ascendente, não podendo ser excluído da herança. 

 Vale lembrar que a Constituição Federal disciplinou, quanto à união 

estável para fins de proteção do Estado, a condição de entidade familiar, 

dada sua natureza tutelar, dando uma solução humana ao amparar o 

                                                           
237 DINIZ, Maria Helena, Curso de direito civil brasileiro, vol.6, 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.149. 
238 DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro. Aspectos polêmicos na sucessão do cônjuge 
sobrevivente. p.167. 
239 DINIZ, Maria Helena.Op.cit., p. 154. 
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convivente após o óbito do companheiro, presumindo-se sua colaboração 

na formação do patrimônio do autor da herança240. 

 Quanto ao direito real de habitação, o artigo 7º, § 1º da Lei nº. 

9.278/96 assegura o referido direito, enquanto viver ou não constituir nova 

união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da 

família. 

 Entende Francisco José Cahali241 que o direito real de habitação bem 

como o usufruto vidual em favor do companheiro sobrevivente, ainda 

prevalecem diante do Código Civil, havendo assim, a revogação que trata 

deste assunto das Leis nº. 8.971/94 e 9.278/96, tendo em vista que se 

tornaram insubsistentes frente ao atual Código Civil. 

 Porém, entende Maria Helena Diniz242 que em relação ao usufruto 

vidual, este não prevalecerá, haja vista tratar-se de benefício que nem ao 

cônjuge é possível, bem como tratar-se de instituto não mais existente no 

Direito brasileiro. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo243 reconheceu 

o usufruto vidual da companheira, conforme o artigo 2º, II, da Lei nº. 

8.971/94.  

Em relação ao direito real de habitação244, dado o conflito de normas 

entre o artigo 1831, do Código Civil e o artigo 7º, § único da Lei nº. 

                                                           
240 DINIZ, Maria Helena.Op.cit., p. 154-155. 
241 Op.cit.,..p. 238-239.  
242 Op.cit.,p. 156. 
243 Agravo de Instrumento 6385914800  
Relator(a): Percival Nogueira   
Comarca: Rancharia   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 19/11/2009   
Data de registro: 03/12/2009   
Ementa: ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - Usufruto vidual de uma quarta parte ideal do patrimônio 
inventariado conferido à companheira - Inteligência do art. 2o, inciso II, da Lei 8.971/94 - Principio 
constitucional da igualdade na proteção da entidade familiar - Decisão mantida - Agravo a que se 
nega provimento. 

 

244 Op.cit., p. 156. 
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9.278/96, aplica-se o critério de “lei posterior geral não revoga lei anterior 

especial”, prevalecendo assim, a  Lei nº. 9.278/96, no direito real de 

habitação ao convivente sobrevivente. 

 Nesse sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça de São Paulo245, 

ao reconhecer o direito real de habitação ao convivente sobrevivente, ao 

                                                           
245 Agravo de Instrumento 6220974100  
Relator(a): Alvaro Passos   
Comarca: São José do Rio Preto   
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 05/08/2009   
Data de registro: 24/08/2009   
Ementa: UNIÃO ESTÁVEL - Companheiro sobrevivente - Fixação de aluguel em favor do 
condômino - Descabimento - Direito real de moradia conferido ao companheiro ou cônjuge 
supérstite que não admite contrapartida aos demais condôminos ou herdeiros, sob pena de se 
desvirtuar o instituto - Recurso provido.  
Apelação 5735534200  
Relator(a): Enio Zuliani   
Comarca: Guarulhos   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 30/07/2009   
Data de registro: 26/08/2009   
Ementa: União estável - Pretensão de reconhecimento da união vivenciada posteriormente ao 
casamento, com a divisão do bem pertencente ao companheiro falecido - Imóvel adquirido antes 
da união e que já foi, inclusive, objeto de partilha quando da separação do casal - Inteligência do 
art. 1.790 do CC - Devolução pela companheira da metade dos valores sacados da conta 
poupança do "de cujus", após sua morte, aos herdeiros - Reconhecimento do direito real de 
habitação  sobre o imóvel que servia de moradia para a família [art. 7o, parágrafo único da Lei 
9.278/96], afastada a condenação da autora nos eventuais alugueres recebidos pelo imóvel do 
falecido - Provimento, em parte, do recurso da autora, negado ao do Espólio-réu. 
Apelação Com Revisão 3554514700  
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda   
Comarca: Americana   
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 28/01/2009   
Data de registro: 09/02/2009   
Ementa:  Reivindicatória. Companheira sobrevivente. Direito de habitação em imóvel que servia 
de residência. Ré já conseguiu imóvel residencial por doação testamentária. Obtenção do bem 
proporciona proteção que concede moradia à companheira supérstite. Imóvel pertencente ao 
pólo ativo não pode ampliar o direito de habitação da apelada, pois, do contrário, configuraria 
dupla proteção, em detrimento dos autores. Aspecto teleológico do legislador foi dar amparo de 
moradia a quem perdeu o companheiro por morte, e não expandir consideravelmente a proteção. 
Recorrida obteve moradia ante a doação, o que caracteriza que o companheiro falecido já 
proporcionara a habitação para a convivente . Reivindicatória apta a sobressair. Imissão na 
possf\ deve prevalecer. Apelo provido.  
Apelação Com Revisão 2181034000  
Relator(a): Waldemar Nogueira Filho   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data de registro: 04/09/2007   
Ementa: Reintegração de Posse - União estável - Ajuizamento pelos herdeiros do convivente  
contra a virago - Inadmissibilidade - Direito reai de habitação (art 7°, § único, da Lei 9 278/96) 
reconhecido em seu favor - Moradia em companhia de uma sobrinha que não o descaracteriza - 
Inteligência do artigo 746 do CCivil de 1916 (art 1 414 do CCivil de 2002) - Ação julgada 
improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido  
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imóvel que servia de moradia à família, nos termos do artigo 7º, § único da 

Lei nº. 9.278/96. 

 No que diz respeito às pensões, a jurisprudência tem julgado a favor 

do recebimento de pensão por morte à convivente sobrevivente, desde que 

o convivente, autor da herança, tenha declado a outra como beneficiária ou 

comprovada a existência da união estável no tempo da morte do 

convivente, autor da herança.246. Portanto, a aplicação do artigo 1659, VII, 

                                                                                                                                                                                
 
246 Apelação 994093735009 (9522265700)  
Relator(a): Pires de Araújo   
Comarca: Santos   
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público   
Data do julgamento: 14/12/2009   
Data de registro: 13/01/2010   
Ementa: PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - 
CONVIVENTE QUE BUSCA O DIREITO DO PERCEBIMENTO AO BENEFÍCIO - 
INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO, PELO PARTICIPANTE FALECIDO, DA 
COMPANHEIRA, COMO BEENFICIÁRIA, NO MOMENTO DO RECADASTRAMENTO, NEM 
PRESTOU A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DAS REGRAS 
ATINENTES AO ESTATUTO SOCIAL DA PETROS E SUAS REGULAMENTAÇÕES, COMO A 
RESOLUÇÃO N° 49/97 - O RECONHECIMENTO PELO INSS, AO  DIREITO DE RECEBIMENTO 
DE PENSÃO POR MORTE, NÃO IMPLICA IMEDIATO PAGAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO - 
IMPRESCINDÍVEL QUE FOSSE DECLARADA E CADASTRADA COMO BENEFICIÁRIA 
PERANTE A FUNDAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR 
IMPROCEDENTE A AÇÃO. 
Apelação Sem Revisão 3809585200  
Relator(a): Fermino Magnani Filho   
Comarca: Mogi das Cruzes   
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público   
Data do julgamento: 23/11/2009   
Data de registro: 04/01/2010   
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Pensão  por morte - União estável - Entidade familiar 
garantida por preceito constitucional, válido inclusive pai a fins previdenciários - Prova 
testemunhal suficiente sobre a dependência econômica da mulher em relação ao falecido 
contribuinte - Ação julgada procedente - Reexame necessário e apelação autárquica não providos  
Apelação Com Revisão 4618114900  
Relator(a): Silvio Marques Neto   
Comarca: São José dos Campos   
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 24/10/2007   
Data de registro: 30/10/2007   
Ementa: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA 
Comprovação da existência de relacionamento conjugal de caráter público, duradouro e 
estável entre as partes pelo período de nove anos, até a morte do varão Partilha dos bens 
na proporção de 50% para cada parte Seguro de vida corretamente destinado à única 
beneficiána indicada no contrato Recurso improvido  

 

Apelação Cível 4641874100  
Relator(a): Teixeira Leite   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 15/10/2009   
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do Códigco Civil somente excluirá da comunhão uma vez dissolvida a união 

estável, pela rescisão entre os conviventes. Na rescisão por morte de um 

dos conviventes, o companheiro sobrevivente, receberá, sendo esta 

beneficiária247. 

 Em relação ao meio-soldo, ou seja, metade do soldo que se paga ao 

militar reformado, que se retirou por motivo de idade, a jurisprudência248 

também tem reconhecido a convivente sobrevivente como beneficiária, 

desde que reconhecida a união estável. 

 
                                                                                                                                                                                
Data de registro: 26/10/2009   
Ementa: UNIÃO ESTA VEL. Reconhecimento e dissolução post mortem. Sentença de 
procedência. Convivente  que tem direito a partilha de bens adquiridos na constância da união 
estável Recurso dos familiares do falecido, provido em parte, para determinar a partilha dos 
benefícios concedidos pelo INSS.  
 
247 Apelação Cível 70016865891 

Relator: Odone Sanguiné 

Data de julgamento: 17/09/2008 – Órgão julgador:  6ª Câmara Cível – Comarca de origem:  

Pelotas/RS – Publicação:  17/10/2008. 

EMENTA:   APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAUSA MEDIATA 

EXCLUSIVA E INDEPENDENTE. FALECIMENTO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. 

COMPROVAÇÃO. VALOR DO SEGURO. Em sendo comprovada a ocorrência do sinistro, bem 

como que o evento morte decorreu deste, ainda que de forma mediata, é devido o pagamento do 

seguro  no valor contratado à demandante, que, na condição de convivente  do falecido, era a 

única beneficiária do seguro . APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70016865891, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado 

em 17/09/2008)  

 
248Apelação 994061691924 (5647425800)  
Relator(a): Paulo Galizia   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público   
Data do julgamento: 08/02/2010   
Data de registro: 24/02/2010   
Ementa: PENSÃO POR MORTE. Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Concubina separada de fato que estabeleceu união estável com o instituidor da pensão. 
Reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar pela atual 
ordem constitucional. Lei Estadual n° 452/74 e Decr eto Estadual n° 7.391/75 afastados pelo artigo 
226, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Configuração do direito à percepção do benefício. 
Sentença que julgou procedente a ação. Improvidos o recurso oficial e o apelo da ré. 
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 Não diferente em relação ao montepio249, que é a pensão que se 

paga aos herdeiros do servidor falecido do Estado. Embora o convivente 

                                                           
249  
TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível 
NÚMERO:  70005649843    
RELATOR:  Clarindo Favretto  
EMENTA:  PREVIDÊNCIA PRIVADA. MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE. COBRANÇA DE PENSÃO POR COMPANHEIRA . PROVADA UNIÃO 
ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. DIREITO DA AUTORA DE 
RECEBER ASSISTÊNCIA MATERIAL. PENSÃO PERCEBIDA EXCLUSIVAMENTE POR 
ESPOSA-VIÚVA DECLARADA COMO DEPENDENTE NO MFMPA. NÃO AFASTADO DIREITO 
DA AUTORA DE RECEBER PERCENTUAL DA PENSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
Recurso provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70005649843, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Clarindo Favretto, Julgado em 03/04/2003) 
DATA DE JULGAMENTO:  03/04/2003  
PUBLICAÇÃO:  Diário de Justiça do dia  
TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível 
NÚMERO:  70002412591    
RELATOR:  João Pedro Pires Freire  
EMENTA:  MONTEPIO. BENEFICIARIA. CONDICOES ESTATUTARIAS. COMPANHEIRA . PARA 
O RECONHECIMENTO DA CONDICAO DE PENSIONISTA JUNTO A MONTEPIO, FAZ-SE 
NECESSARIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ESTATUTO. A 
PROVA TRAZIDA AOS AUTOS DEMONSTRA A EXISTENCIA DE OUTRA COMPANHEIRA  
COMO BENEFICIARIA DO SERVIDOR FALECIDO. APELACAO DESPROVIDA. (Apelação Cível 
Nº 70002412591, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Pires 
Freire, Julgado em 09/05/2001) 
DATA DE JULGAMENTO:  09/05/2001  
PUBLICAÇÃO:  Diário de Justiça do dia  
TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível 
NÚMERO:  70000191155    
RELATOR:  Osvaldo Stefanello  
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. MFMPA. COBRANÇA DE PENSÃO. COMPANHEIRA . PROVA DA 
UNIÃO ESTÁVEL E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO SERVIDOR FALECIDO. 
SUFICIÊNCIA QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO, NÃO OBSTANTE NEGATIVA 
ADMINISTRATIVA DO MONTEPIO. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FORMA DE PECÚLIO A 
DOIS FILHOS MAIORES DO "DE CUJUS", DECLARADA A AUSÊNCIA DE DEPENDENTES 
INDICADOS E/OU COMPULSÓRIOS, QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE A AUTORA RECEBER 
A PENSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70000191155, Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/08/2000) 
DATA DE JULGAMENTO:  23/08/2000  
PUBLICAÇÃO:  Diário de Justiça do dia  
Apelação Com Revisão 9647525000  
Relator(a): José Luiz Germano   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público   
Data do julgamento: 01/12/2009   
Data de registro: 16/12/2009   
Ementa: IPESP - PENSÃO E INDENIZAÇÃO - Recurso Oficial desnecessário - Companheiro de 
Servidora Pública Estadual ' - União Estável comprovada - Direito à percepção de pensão  j - 
Precedentes favoráveis - Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.  
Apelação Com Revisão 1059395900  
Relator(a): Brenno Rubem Marcondes   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público   
Data de registro: 17/07/2001   
Ementa: PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPESP - Pensão - Companheiro de contribuinte falecida - 
Inadmissibilidade - Vínculo de fato não comprovado - Ação improcedente - Recurso não provido.  
Apelação Com Revisão 341215400  
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sobrevivente não é herdeiro necessário, a jurisprudência tem julgado no 

sentido de reconhecê-lo como beneficiário. 

 

4.3.10. Reflexo no direito de empresa 

 

 As sociedades familiares no Brasil, não raro, iniciam-se com atividade 

pessoal de um empresário, crescendo posteriormente e ampliando os seus 

negócios na medida do crescimento da empresa, passando a agregar 

membros da família. A grande maioria das empresas privadas nacionais é 

composta de firmas familiares250. 

 A Constituição de 1988 veio enfatizar a necessidade de organização 

e controle, conforme os artigos 1º, 5º e 6º, surpreendem pela clareza de 

mostrar uma nova ordem social e um novo ambiente a atuar. O artigo 226, 

da referida Constituição, veio mostrar o novo relacionamento familiar251. 

 A personalidade jurídica é uma ficção criada pela lei, com o único 

propósito de conferir à pessoa física sua atividade empresarial, ou seja, 

criação humana com finalidade específica, sendo possível, neste caso, 

                                                                                                                                                                                
Relator(a): Rui Cascaldi   
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público   
Data de registro: 24/05/1999   
Ementa: CONCOBINA - Pretensão de ser incluída como beneficiária de seu falecido 
companheiro, junto ao IPESP - Possibilidade - Existência de vínculo matrimonial entre o 
instituidor e sua viuva que não impede o pensionamento - Vínculo de fato existente há mais de 
trinta anos - Sentença de procedência - Apelo improvido.  
4008525200  
Relator(a): Renato Nalini   
Data de registro: 04/07/2007   
Ementa: "Contrato de seguro. Indenização. Beneficiário. 1. Embora não haja dúvida de que a 
autora vivia maritafmente com o contratante do seguro, este instituiu seu filho como único 
beneficiário. Inexiste qualquer direito da autora com relação ao contrato de seguro em questão. 
2. Recurso improvido".  
 
250 LODI, João Bosco. A empresa familiar. 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 1986, p.01. 
251 LODI, João Bosco; LODI, Edna Pires. Holding,.3ª ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 
2004, p. 03. 
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limitar a responsabilidade e mitigar os riscos experimentados pelo 

empresário. 

A sociedade empresária advém do conceito de empresário definido 

pelo artigo 966, do Código Civil, como sendo aquele que exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços, elucidando a função econômica como 

razão de formação da sociedade empresária e a partilha do seu resultado 

entre os sócios252. 

 Destaca-se que a sociedade empresária, assim como o contrato e as 

partes envolvidas, têm uma função social, perdendo força para quaisquer 

direitos absolutos que contrariem ou prejudiquem a noção do bem comum e 

que desvalorize o ser humano, a dignidade humana, prevista no artigo 1º, 

III, da Constituição Federal. 

 O artigo 154 da Lei nº. 6.404/76 estabelece o dever de diligência do 

administrador em exercer suas atribuições, a fim de atender os interesses 

da empresa, satisfazendo as exigências do interesse público e da função 

social da empresa. 

 Os contratantes são livres nos pactos que firmam, porém, é 

necessário respeitar suas convenções não prejudicando terceiros. Nesse 

sentido, afirma Humberto Theodoro Júnior253 que o Estado não pode 

permitir que em nome da liberdade negocial a força econômica privada seja 

desviada para empreendimentos abusivos, incompatíveis com o bem-estar 

social e com os valores éticos cultivados pela comunidade. 

                                                           
252 MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física 
no direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p.13. 
253 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 32. 
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 Observa André Soares Hentz254 que a autonomia privada não pode 

se sobrepor aos interesses da sociedade, e a livre iniciativa empresarial ou 

contratual só obtém a aprovação do Estado enquanto estiver favorecendo o 

desenvolvimento e a justiça social. 

 Um dos efeitos da personificação da sociedade é o registro do 

Contrato ou Estatuto Social junto ao órgão competente. Neste ato, a 

sociedade adquire personalidade jurídica e a autonomia patrimonial, ou 

seja, o patrimônio integralizado e subscrito na sociedade deixa de pertencer 

ao sócio, pessoa física, pertencendo exclusivamente à sociedade, 

respondendo pelas dívidas da empresa. 

 Fábio Ulhoa Coelho255 explica que  

 

existe uma separação muito clara entre a sociedade empresária e 
seus sócios, mantendo a empresa, obrigatoriamente, sua 
autonomia patrimonial e assim acontece, inclusive, com estímulo à 
exploração da atividade empresarial, com o caçulo do risco, ao 
qual a empresa está relacionada, tanto que perder ou ganhar faz 
parte da atividade empresarial. 
 

 A separação do patrimônio da pessoa física com a jurídica se dá com 

a integralização do capital social na empresa, seja em dinheiro em espécie, 

ou em bens móveis ou imóveis. 

 É necessário cautela e rigor quanto ao patrimônio social, uma vez, 

apenas a existência formal da sociedade, poderá incorrer na 

desconsideração da personalidade jurídica a fim de suportar os riscos do 

empreendimento, quebrando o princípio da divisão de patrimônio, sendo 

inadmissível que credores suportem os prejuízos dos devedores/sócios que 

deixaram de aportar o capital correspondente à sua participação societária 

                                                           
254 HENTZ, André Soares., Ética nas relações contratuais à luz do Código Civil de 2002. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 77. 
255 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. v. I, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 93. 
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ou mesmo insuficiente para responder pelas dívidas sociais, nos termos do 

artigo 50, do Código Civil256. 

 O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é evitar a 

perpetração de fraudes através do mau uso da pessoa jurídica, abusando 

de sua autonomia patrimonial em detrimento dos credores da empresa257. 

 Diante das disputas matrimoniais e nas relações de união estável, 

nas quais o cônjuge ou companheiro utiliza-se da pessoa jurídica a fim de 

tornar-se insolvente e sem lastro econômico-financeiro a fim de saltar 

obrigações de natureza familiar, a exemplo dos efeitos da dissolução do 

matrimônio ou união estável. 

 Isto ocorre em determinadas situações, por força do artigo 978, do 

Código Civil, em que desobriga o cônjuge empresário, e pela própria não 

exigência da assinatura do convivente na união estável para a transferência  

de bens comunicáveis, permitindo ingressos e retiradas de sócios e de 

empresas, transferência de ações, quotas, compra ou esvaziamento de 

ativos das empresas, confusão de patrimônios, tudo encetado em 

silenciosa atividade dispensada de qualquer controle do parceiro afetivo, 

tem, precisamente, servido como meio bastante eficaz, a fim de alcançar 

maiores possibilidades de impunidade no propósito fraudatório258. 

 Precursor no reconhecimento da desconsideração da personalidade 

jurídica no âmbito do direito de família, Rolf Madaleno entende que esta 

teoria no direito de família, tem sua aplicação invertida, pela qual será 

responsabilizada a pessoa jurídica por acobertar direitos familiares dos 

cônjuges, companheiros ou credores de alimentos, ou os direitos 

                                                           
256 Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, decidir, a requerimento da parte, o do Ministério Púbico 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 
jurídica. 
257 MADALENO, Rolf. Op.cit., p.101. 
258 MADALENO, Rolf. Op.cit., p.104. 
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hereditários de herdeiro necessário259, tendo os  tribunais acolhido a 

referida teoria260. 

                                                           
259 MADALENO, Rolf .Op.cit., p.101 
260 Agravo de Instrumento 6517214800 
Relator(a): Silvério Ribeiro 
Comarca: Jundiaí 
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 12/08/2009 
Data de registro: 28/08/2009 
Ementa:  UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO – Desconsideração da 
personalidade jurídica das empresas das quais o companheiro é sócio – Afastamento, ante a 
ausência de prova inequívoca da existência de fraude, abuso de direito ou desvios de bens – 
Determinação de quebra do sigilo fiscal e bancário dos genitores do companheiro que atinge 
direitos de terceiros não afetos a relação jurídica estabelecida em juízo. Recurso provido. 
Agravo de Instrumento 6213284000 
Relator(a): Elcio Trujillo 
Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 19/08/2009 
Data de registro: 26/08/2009 
Ementa:  EXECUÇÃO DE ALIMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Medida que 
visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade é utilizada como instrumento para 
a fraude, abuso de direito, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, podendo ser 
invocada no presente caso – impossibilidade – Executado que não figura no quadro societário da 
empresa – Decisão mantida – Agravo não provido. 
Agravo de Instrumento 6213284000 
Relator(a): Elcio Trujillo 
Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 19/08/2009 
Data de registro: 26/08/2009 
Ementa:  ALIMENTOS – Prestação de contas deduzida pelo alimentando, representado por seu 
pai – Contas julgadas boas, de conformidade com os documentos apresentados e manifestação 
da contadoria judicial – Ausência de comprovação de malversação da administração da verba – 
Sentença mantida – Não provimento. 
(...) O devedor submete-se ao processo de execução por expropriação de bens, inclusive com 
penhora on line (artigo 732, do CPC) e por meio de coerção da liberdade pela prisão civil (artigo 
733, § 1º do CPC e 5º, LXVII, da CF), sendo que se aplica a teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica (artigo 50, do CC) para evitar que o devedor empresário fique 
descapitalizado (patrimônio pessoa) por incorporar seus bens em sociedades empresárias que 
controla. 
TRIBUNAL: Tribunal de Justiça do RS 
DATA DE JULGAMENTO: 15/10/2009 
ÓRGÃO JULGADOR: Oitava Câmara Cível 
COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Porto Alegre 
PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça do dia 23/10/2009 
EMENTA:   APELAÇÕES CÍVEIS. E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. 
UNIÃO ESTÁVEL. BENS EM NOME DA EMPRESA DO COMPANHEIRO OMITIDOS NA 
PARTILHA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
QUAIS BENS EM NOME DAS EMPRESAS DEVEM SER SOBREPARTILHADOS. Esta Corte já 
reconheceu, em outras ações envolvendo as mesmas partes, a ineficácia em relação à autora, dos 
atos de transferências de bens e cessões de cotas das empresas do ex-companheiro. Caso em 
que não há como deixar de aplicar, também aqui, na ação de sobrepartilha, a desconsideração da 
personalidade jurídica - disregard doctrine. Com isso, é de rigor reconhecer o direito da autora à 
sobrepartilha dos bens que irregularmente pertencem às empresas do ex-companheiro: 
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 Por essa larga vertente do uso indevido da personalidade jurídica, 

entende Fredie Didier Júnior261 sendo esta campo fecundo para a 

desconsideração inversa o direito de família, exemplificando com a 

possibilidade do cônjuge ou companheiro adquirir bens valiosos e registrá-

los em nome da pessoa jurídica que, eventualmente, controle. Nesse caso, 

é possível responsabilizar a sociedade pelo valor devido ao outro cônjuge 

ou companheiro. 

 No mesmo sentido, Moacir César Pena Júnior262 entende que foram 

criadas as condições adequadas a fim de bloquear os abusos e fraudes 

cometidos contra a dignidade da mulher parceira e dos filhos, com a 

transferência de bens comunicáveis para a empresa familiar, os quais 

depois são repassados para terceiros da exclusiva confiança do cônjuge 

fraudador, sendo de larga utilização a teoria da disregard no matrimônio e 

na união estável.  

                                                                                                                                                                                
crescimento patrimonial das empresas, frutos decorrentes do patrimônio empresarial e imóveis 
irregularmente postos em nome das empresas. Hipótese em que se reforma a sentença para que 
a ação tenha prosseguimento a fim de se liquidar, por prova pericial, quais bens devem ser 
sobrepartilhados. Caso em que a gratuidade judiciária concedida ao réu deve ser revogada e 
majorados os honorários de sucumbência. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO 
RETIDO. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO À 
APELAÇÃO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70027186691, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/10/2009) 
TRIBUNAL: Tribunal de Justiça do RS 
DATA DE JULGAMENTO: 13/07/2005 
ÓRGÃO JULGADOR: Sétima Câmara Cível 
COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Novo Hamburgo 
PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça do dia 29/07/2005 
EMENTA:   DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA 
PESSOA JURÍDICA PELO ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Em casos onde há confusão entre 
pessoa física e jurídica, não havendo como distinguir os patrimônios de ambas, a fim de evitar que 
o devedor, de forma ilícita, se exima da obrigação alimentar, cabível é a extensão dos efeitos de 
decisão judicial com o intuito de invasão no patrimônio de pessoa jurídica, com o fito de restar 
assegurado o respectivo adimplemento. Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento Nº 70011424132, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 13/07/2005) 
261 DIDIER Jr., Fredie, FARIAS, Cristiano Chaves de, GUEDES, Jefferson Carús, GAMA, 
Guilherme Calmon Nogueira da, SLAIBI FILHO, Nagib.,In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza 
(Coords.). Comentários ao Código Civil brasileiro. v. XV .Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.51.  
262 PENA JÚNIOR, Moacir César. Direito das pessoas e das famílias, doutrina e jurisprudência. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52.  



140 
 

 O que conta, segundo Rolf Madaleno263, é a vontade deliberada e 

consciente de fraudar. Se a fraude se der por meio de pessoa jurídica já 

existente ou especialmente criada para esse fim, ou mesmo, convoca-se 

uma pessoa física para servir de interposta pessoa, sendo um cítrico que se 

dispõe a ajudar para que o cônjuge ou convivente consiga azedar a 

igualitária partilha dos bens conjugais, nesse caso, a desconsideração da 

personalidade jurídica, ou mesmo a física, suscitada no corpo da ação de 

conhecimento ou de execução de direito familiar, se torna o instrumento de 

verdadeira efetivação processual. 

 No que tange à prova no campo processual, aplica-se o princípio que 

da proteção do consumidor em que se inverte o ônus da prova, pela 

situação de hipossuficiência e fragilidade, haja vista a dificuldade de efetuar 

a prova de suas alegações quanto o ato da simulação. 

 Entende Luiz Gustavo Lovato, no mesmo sentido, que 

quando a pessoa natural, sócia ou proprietária da empresa, utiliza 
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para desviar o 
patrimônio desta para o seu acervo particular, ou de seu cônjuge, 
ou de ambos, está configurada a fraude contra credores. O Código 
Civil prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios 

da pessoa jurídica. 
264

 

 Assim, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

somente deverá ser aplicada quando a fraude é praticada sob o manto 

societário para atingir direito vinculado à própria sobrevivência do credor de 

alimentos, ferindo a dignidade da pessoa humana265. 

                                                           
263 MADALENO, Rolf. Op.cit., p.105. 
264 LOVATO, Luiz Gustavo, O uso do regime de bens no casamento para fraudar terceiros 
credores: o cônjuge laranja, In: MADALENO, Rolf  (Coord.). Ações de direito de familia. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.146. 
265 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, Direito de família brasileiro, introdução – abordagem 
sob a perspectiva civil-constitucional, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 135-136. 
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 No que diz respeito ao Direito português, Inocêncio Galvão Telles266 

critica a proibição expressa de venda de ascendente para descendente, 

imposta pela legislação portuguesa, sem o consentimento dos demais filhos 

ou netos, sendo este dispensável ante a possibilidade de anulação da 

venda, que por igual sucederia se no lugar do descendente atuasse uma 

interposta pessoa para cobrir por igual a simulação que trataria de encobrir 

a proibição das doações inoficiosas. Assim, entende o referido autor a não 

aplicabilidade do artigo 877, do Código Civil português267, quando a venda 

do imóvel for realizada para a sociedade empresária, ainda que dela 

participem algum dos filhos como sócios e com participação inferior à 

metade do capital da empresa, haja vista que a venda feita à sociedade, 

tem personalidade jurídica própria e patrimônio diverso daquele 

pertencente aos sócios. Assim, só será admitida a aplicação do artigo 877, 

do Código Civil português quando houver uma integral identificação 

patrimonial entre os dois pólos da negociação e o imóvel ingressasse no 

patrimônio indireto dos filhos sócios da empresa. 

 No Direito argentino 

a ruptura da igualdade dos herdeiros, resultante da transferência 
da quase totalidade do patrimônio do falecido a uma sociedade 
familiar constituída com alguns de seus filhos, a uma sociedade 
familiar constituída com alguns de seus filhos, demonstra que ele 
procedeu com abuso, o que autoriza a penetrar o véu da pessoa 
jurídica e desconhecer sua personalidade para só tomar em 
consideração o substrato humano e patrimonial que constitui a 
realidade mascarada, sendo procedente a ação de colação 
deduzida pelos herdeiros que não integram a sociedade268. 

                                                           
266 TELLES, Inocêncio Galvão, Venda a descendentes e o problema da superação da 
personalidade jurídica das sociedades.Lisboa: Revista da Ordem dos Advogados.,  ano 39, set-
dez 1979, p. 528-38/560. 
267 ARTIGO 877º (Venda a filhos ou netos) 
1. Os pais e avós não podem vender a filhos ou netos, se os outros filhos ou netos não 
consentirem na venda; o consentimento dos descendentes, quando não possa ser prestado ou 
seja recusado, é susceptível de suprimento judicial. 
2. A venda feita com quebra do que preceitua o número anterior é anulável; a anulação pode ser 
pedida pelos filhos ou netos que não deram o seu consentimento, dentro do prazo de um ano a 
contar do conhecimento da celebração do contrato, ou do termo da incapacidade, se forem 
incapazes. 
3. A proibição não abrange a dação em cumprimento feita pelo ascendente. 
268 MESA, Marcelo J. López; CESANO, José Daniel. El abuso de la personalidad jurídica de las 
sociedades comerciales. Buenos Aires: Depalma, 2000, p.134. 
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 Nas empresas do Brasil, tradicionalmente constituída por membros 

da família, não raro ocorrem conflitos internos que envolvem separação de 

seus membros, acionistas e administradores, surgindo a hipótese de 

separação ou de dissolução dos vínculos afetivos entre seus membros, 

motivando tratamentos diferenciados, bem como uso abusivo da entidade 

eminentemente familiar, que, então, se movimenta apenas a serviço da 

fraude à meação referente à relação conjugal ou à união estável269. 

 O reflexo no Direito de família tem relevante importância quando 

ocorre o rompimento do vínculo convivencial, dada a liquidação da partilha 

entre os conviventes, caso exista a comunicação de quotas sociais ou 

ações de uma empresa que está registrada apenas em nome de um dos 

conviventes, ao qual detém a posição de sócio ou acionista. 

 Ocorrem, também, situações em que os conviventes figuram como 

sócios de empresas formadas antes da relação de união estável, e, após o 

vínculo convivencial, ocorre o crescimento da empresa, ao qual são sócios, 

valorizando as quotas sociais. Neste caso, claro está, no caso de 

dissolução da união estável, a divisão do patrimônio social da empresa 

entre os conviventes, independentemente de demonstração de colaboração 

para formação do patrimônio, devendo a partilha incidir sobre o crescimento 

patrimonial da empresa e da qual o companheiro é sócio, conforme dispõe 

o artigo 1660, V, do Código Civil, figurando um acréscimo de bens, uma 

valorização das quotas sociais, experimentada durante o período da vida 

em comum, tornando-se patrimônio partilhável270. 

 

 

                                                           
269 MADALENO. Rolf. Op.cit., p.186. 
270 MADALENO. Rolf.Op.cit., p.229. 
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CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se que a família fundada no matrimônio corresponde ao 

“desígnio do Criador “...Deus é a única fonte de todo o poder que já existiu. 

Assim, toda autoridade provém de Deus. É ao Poder Supremo no Universo 

que os homens devem estar submetidos. É o que se pode encontrar na 

Epístola de São Paulo aos romanos13,1: “Cada qual seja submisso às 
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autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de 

Deus; as que existem foram instituídas por Deus”. Se todo o poder advém 

de Deus, a titularidade do poder constituinte a Ele pertence. 

Assim a “tradicional família” originária dos “sagrados laços do 

matrimônio” não desapareceu, embora as apologias que anunciam o fim da 

família , os vínculos familiares apesar das mudanças históricas da 

sociedade nesse momento cultural contemporâneo reforçam cada vez mais 

sólidas, autênticas e transparentes especialmente a partir da promulgação 

da Constituição de 1988. 

A dignidade da pessoa humana é a prova de que o homem é um ser 

de razão compelido ao outro pelo sentimento, de fraternidade, a certeza de 

que o centro de tudo ainda é a esperança de que a transcendência do 

homem faz-se no coração do outro, capaz de trazer a paz, a solidariedade, 

a liberdade, a igualdade e a justiça para tão desejada felicidade, 

fundamental no estabelecimento das relações jurídicas familiares. 

Constituir família do ponto de vista da união estável, tal como no 

casamento, inicia pelo amor que tratou por primeiro de unir o casal 

heterossexual, e em associação de propósitos e de fins comuns, para dali 

em diante, afeiçoados, determinarem por seu diuturno convívio um conjunto 

já preexistente de recíprocos direitos e obrigações, tudo com vistas na 

repartição do seu amor e de sua felicidade, por eles e por seus eventuais 

filhos, que agregam novas emoções. 

Mas, na maioria dos casos a chave para entender a aplicabilidade do 

conceito de "união estável" está previsto no art. 1.724, do Código Civil, "as 

relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de 

lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos 

filhos". 
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Também não podemos deixar de reconhecer como uma realidade 

social, a união livre de pessoas do mesmo sexo, muitas vezes originária de 

laços de afeição entre os parceiros, com caráter duradouro, e que embora 

não possa ser equiparada à entidade familiar prevista no § 3o do art. 226 

da Constituição, merece ser objeto de regulamentação em razão dos 

efeitos jurídicos que gera. 

Vivemos uma época histórica promissora, no que tange à entidade 

familiar.  Necessário se faz  que aprendamos a conviver com as diferenças, 

fazendo com que, independentemente de credo político ou religioso, 

preferência sexual, todos possam ter sua dignidade e direitos respeitados, 

pela ação dos representantes da sociedade seja ela do Legislativo, 

Executivo e ou do Judiciário, responsável pela criação, inovação dos 

princípios e normas, que norteiam a organização da sociedade, em 

constante evolução histórica, cultural, gerando mudanças nas relações 

sociais, para que esta sirva de esteio para a vida humana no plano 

existencial. Hoje temos legalmente três espécies de família: aquela 

decorrente do vínculo matrimonial; a originária da união livre estável e 

aquela que doutrinariamente se denomina família monoparental, constituída 

pela comunidade formada por qualquer dos pais e seus descentes, prevista 

no § 4o do art. 226 da Constituição. 
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