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RESUMO 
 
 

A união estável, reconhecida pelos legisladores como uma forma de entidade familiar a 
relativamente pouco tempo, levando em conta o histórico de tal configuração familiar, que já 
se encontrava presente nas civilizações pré-babilônicas, no Código de Hamurabi, na Grécia, 
durante todo o período do Império Romano, ora sendo aceita, ora sendo proibida, dependendo 
da vontade de seus governantes; na Europa Medieval, nas Ordenações do Reino (Afonsina, 
Manuelina e Filipina), até chegar ao Brasil, em nossas leis e decretos previdenciários para, por 
fim ter seu devido lugar na Carta Magna e no Código Civil vigentes.As principais conquistas 
para o amparo à união estável foram a Lei n. 8.971/94, que trouxe as primeiras referências a 
um conceito de união estável, apesar de ainda não utilizar tal nomenclatura, e a Lei n. 
9.278/96, mais ampla, que regulou o inciso 3º do artigo 226 da Constituição de 1988, 
estabelecendo de forma mais expressa  um conceito para esta entidade familiar, os deveres e 
direitos dos conviventes, sendo importante também por ter aberto mão da necessidade do 
antigo prazo de convivência (5 anos),focando mais o intuito de formação do lar (animus 
familis). Tais leis são de suma importância, pois, até então, a união estável sequer tinha 
requisitos para sua caracterização, sendo muitas vezes considerado tão imoral quanto o 
chamado concubinato impuro, que, por sinal, até hoje é visto como inadequado pela 
sociedade. O objetivo deste trabalho é demonstrar que, através de toda a trajetória do mundo 
ocidental havia sinais deste tipo de enlace familiar, não se tratando de coisa nova aos olhos do 
Direito, como alguns insistem em opinar, dizendo que apoiar a união estável, a igualando  ao 
casamento significa macular o último, como se durante toda a história da humanidade este 
instituto fosse regra de conduta a ser adotada. Após este panorama histórico, parte-se para a 
conceituação do instituto, que, nos dizeres de Silvio Rodrigues seria: a união do homem e da 
mulher, fora do matrimônio, de caráter estável, mais ou menos prolongada, para o fim da 
satisfação sexual, assistência mútua e dos filhos comuns e que implica uma presumida 
fidelidade. 
 
 
 

Palavras-chave: UNIÃO ESTÁVEL – ENTIDADE FAMILIAR 
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SOMMAIRE 
 
 

L'union stable, reconnu par les législateurs comme une forme d'entité familiale relativement 
récemment, en tenant compte des antécédents familiaux d'une telle configuration, qui était 
déjà présent en pré-babylonien civilisations, le Code d'Hammurabi, la Grèce, tout au long du 
Empire romain germanique, maintenant acceptées, ou d'être interdit, selon la volonté de leurs 
dirigeants, dans l'Europe médiévale, les ordonnances du royaume (Alphonsine, manuélin et 
philippins), pour arriver au Brésil, dans nos lois et de décrets à la sécurité sociale, pour afin 
d'avoir sa place dans la Constitution et le Code civil en vigueur. Les principales réalisations 
pour soutenir l'écurie étaient de la loi 8.971/94, qui a les premières références à la notion 
d'une écurie, mais pas encore en utilisant cette nomenclature, et la loi 9.278/96, plus large, qui 
réglementait le troisième alinéa de l'article 226 de la Constitution de 1988, établissant un 
concept plus explicite pour cette entité familiale, les droits et les responsabilités de vivre 
ensemble, il est important aussi d'avoir abandonné la nécessité pour les anciens période de 
coexistence (5 ans), se concentrant davantage sur l'ordre de formation de la famille (famille 
animus). Ces lois sont extrêmement importantes, car jusque-là, a même eu des exigences 
stable pour leur caractérisation, est souvent considéré comme immoral que la cohabitation 
impure dits, qui, incidemment, est aujourd'hui considéré comme inapproprié par la société. 
L'objectif de cette étude est de démontrer que toute l'histoire du monde occidental, il y avait 
des signes de ce genre de lien familial, si ce n'est pas quelque chose de nouveau dans les yeux 
de la loi, comme certains insistent sur une opinion, en disant que la stabilité de soutien, 
l'appariement le mariage maculaire signifie le dernier, comme si toute l'histoire de l'humanité 
de cet institut était une règle de conduite à adopter. Après ce survol historique, qui fait partie 
du concept de l'institut, qui, selon les mots de Silvio Rodriguez serait: l'union de l'homme et la 
femme en dehors du mariage, le caractère stable, plus ou moins prolongée, à des fins de 
satisfaction sexuelle , l'assistance mutuelle et les enfants communs et qui implique une 
loyauté présumée. 
 
 

 
Mots-clés: L’UNION STABLE – ENTITÉ FAMILIALE 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa realizar uma análise acerca do instituto da União Estável, 

focando o momento de sua oficialização, tema pouco debatido no âmbito civil, que seja na 

doutrina tradicional ou na legislação, trata desta entidade familiar como algo subsidiário, 

pacífico e desinteressante, quando em verdade há muito a ser debatido acerca das nuances de 

tal espécie de enlace familiar. 

Historicamente, por várias transformações passou o referido instituto. A princípio, 

concubinato significava uma relação escusa e pecaminosa, quase uma depreciação moral, 

havendo, devido a essa visão tradicionalista, um obstáculo a formalização e aceitação deste 

tipo de organização familiar pela nossa sociedade em geral, tanto pelo Direito quanto pela 

Moral.  

 A união estável sempre existiu dentro da sociedade, recebendo em muitas culturas 

antigas não só a aceitação social como todo um regramento próprio, como no caso da 

sociedade romana, com seu concubinatus e o usus. Lançando um olhar mais anterior, pode-se 

deparar com a visão pré-babilônica, na qual o costume era de que se possuísse uma vida 

sexual desregrada, quase que de forma mecânica e banal, situação esta que perdurou até a 

vinda do Código de Hamurabi (sec. XIX a.C), que tratava, inclusive de forma específica, 

como se dariam as uniões entre pessoas de classe social diferente. 

 Quanto aos gregos, estes eram muito tolerantes em relação a todos os assuntos 

referentes às uniões entre pessoas, em parte devido ao culto existente a deuses que exaltavam 

o sexo, como Vênus e Adônis. Porém, com Licurgo e Sólon, adotou-se a monogamia, e o 

concubinato passou a ser regulado. 

 Retomando a questão perante a história de Roma, pode ser afirmado que a edição da 

Lex Iulia et Papia, Poppaea de Maritandis Ordinibus foi um marco para o início do 

reconhecimento do concubinato romano como um instituto jurídico, processo esse que foi 

interrompido pela ascensão do Cristianismo, religião de muita influência a partir do sec. III 

d.C, tendo como representante o Imperador Constantino, que se viu em uma Roma 

inadequada moralmente para os padrões da doutrina cristã insurgente. Foi somente com o 

Imperador Justiniano que o concubinato conseguiu tomar forma de instituto jurídico de forma 

definitiva, após a renegação por séculos oriunda de imperadores moralistas e classistas. 



11 
 

Justiniano criou regramentos e direitos equiparados aos do matrimônio para o concubinato, 

como a monogamia, o direito a alimentos e os impedimentos por parentesco. 

 Com a chegada da Idade Média, toda a questão de família foi entregue ao direito 

canônico, que, apesar de não ratificar o concubinato romano, lhe regulou e fez concessão de 

efeitos na tentativa de proteger a estabilidade do casal e o regime monogâmico. O Direito 

Canônico reconhecia direitos à prole gerada dessas uniões livres, desde que a concubina fosse 

única, desimpedida, mantida sob o mesmo teto e por toda a vida. No entanto, a Igreja Católica 

nunca logrou êxito em evitar tal tipo de enlace familiar. 

 Nos primórdios do Brasil, devido à colonização portuguesa, o país ficou sendo 

regulado pela legislação existente em Portugal, estando em vigor na época a regra do 

casamento religioso regulado pelo Direito Canônico – o casamento como sacramento – tal 

como determinado pelo Concílio de Trento. Essa concepção do casamento foi adotada em 

Portugal por decreto de 1564 e por lei em 1596. No Brasil, foi adotada pelo recém-criado, em 

1550, Bispado da Bahia. 

 Com a Independência do Brasil, houve a confirmação da vigência das Ordenações 

Filipinas através de uma lei imperial de 1823. Em 1916, O primeiro código civil 

legitimamente brasileiro, apesar de não proibir o concubinato puro (união estável), possuía 

dispositivos que protegiam o casamento, prejudicando com isso aqueles que possuíam relação 

concubinária, como os art. 337 (pugnava pela ilegitimidade dos filhos havidos fora do 

casamento); o art. 1.474, que indiretamente proibia a instituição do companheiro como 

beneficiário de seguro de vida, compreendidos na expressão “pessoa legalmente inibida de 

receber doação do segurado”; o art. 1.719, III, impedia a concubina de ser nomeada herdeira 

ou legatária do testador casado, ainda que se recorresse à interposta pessoa. 
 
     

 Na Constituição de 1934, quanto ao matrimônio, foi admitido tanto o casamento civil 

gratuito quanto o religioso, este desde que devidamente registrado no Registro Civil, 

respeitados os impedimentos da lei e os processos de oposição, porém, não disse nada sobre a 

família de fato, mas deixou claro que ela era constituída pelo casamento indissolúvel e, com 

discriminação, previu especial proteção somente à família legítima. 

 Já a Constituição de 1937, feita às pressas e baseada nas Constituições polaca e 

portuguesa, repetia as disposições da Constituição anterior no que diz respeito ao matrimônio, 

sendo mais uma vez omissa em relação às uniões estáveis, protegendo somente o matrimônio 
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legítimo. Desta Constituição até a seguinte (de 1946), diversos decretos previdenciários e 

trabalhistas beneficiaram a companheira e os filhos havidos no concubinato, a exemplo de 

decretos anteriores, todos inspirados no Decreto n. 2.681/1912, pioneiro a fazer este 

reconhecimento. 

  Em 1946, com o golpe de estado, uma nova Constituição surgiu, porém, no âmbito do 

Direito de Família esta passou despercebida, pois se limitou a ser uma compilação da 

Constituição de 1934 ao tratar do assunto, nada acrescentando a este assunto, mantendo o 

mesmo tradicionalismo das Cartas Magnas anteriores, uma atitude nada surpreendente para 

uma Constituição ditatorial. 

 Em 1964, a Súmula n. 380 do STF surge como uma resposta do Judiciário à 

possibilidade de reconhecer e amparar outros tipos de família, e não tão-somente aquela 

advinda do casamento, e também devido à ausência da possibilidade de divórcio e o crescente 

número de casais vivendo uma união estável. Tal resposta aceitar a possibilidade de 

indenização à companheira em caso de dissolução da união estável, primeiramente se 

justificando em razão dos afazeres domésticos, sendo mais tarde reconhecida a existência da 

sociedade de fato e a partilha dos bens adquiridos pelo esforço comum.  

 A seguir, a Súmula n. 382 do STF, também de 1964 tratou de desmistificar a união 

estável, dispensando o requisito da vida sob o mesmo teto aos companheiros, se adotando a 

noção de lar, que seria o local de encontro da família. 

 A Constituição de 1988, No âmbito do Direito de Família, trouxe várias 

inovações, como o reconhecimento da família mediante a união estável, o concubinato puro, 

não adulterino ou incestuoso (art. 226, § 3º), tal qual fosse entidade familiar, conforme o texto 

do artigo; colocou também essa matéria agora no Direito de Família, e não mais no Direito 

das Obrigações, tal como pugnavam as construções jurisprudenciais com lastro nas 

sociedades de fato. A facilitação da conversão da união estável em casamento foi mérito de 

Nelson Carneiro, resultante de emenda de iniciativa do mesmo. Outra inovação marcante foi a 

substituição da palavra genérica “concubinato” pela expressão “união estável”.  

 Logo após, foi a vez da Lei n. 8.971/94, conhecida por alguns como o “Estatuto dos 

Concubinos”. No seu art. 1º, trouxe referências a um conceito de união estável, apesar de, em 

nenhum momento, utilizar expressamente esses termos. 
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Já em 1996, surgiu a lei n. 9.278, mais ampla, com o intuito de regular o inciso 3º do 

artigo 226 da Constituição de 1988, estabelecendo um conceito para a entidade familiar. 

Estabeleceu também, em seu segundo artigo, os deveres e direitos dos conviventes (também 

chamados de companheiros), dentre eles o respeito, a assistência moral e material, sempre 

recíprocos, e a guarda, sustento e educação dos filhos havidos em comum. Também abriu mão 

da necessidade do antigo prazo de convivência, não o quantificando, dependendo de uma 

análise de cada caso, pela verificação da posse recíproca, do intuito de formação do lar e da 

duração da convivência para a caracterização ou não deste enlace familiar. Esta lei fixou 

ainda, em seu artigo 9º, a competência das Varas de Família para fazer o julgamento dos 

litígios decorrentes de tal relação. 

No novo código civil (2002) , a união estável era tratada em cinco artigos, sendo estes 

os artigos 1723, 1724, 1725, 1726 e 1727.No art. 1723 ficaram estabelecidos os requisitos 

para o reconhecimento como união estável, sendo estes a convivência pública, contínua e 

duradoura, entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família. Após este código, 

nenhuma norma de relevância para a união estável despontou.  

Para a confecção da presente monografia, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, coletando material em visitas a bibliotecas do TJ/RJ, da OAB e do próprio 

Centro Universitário Uniabeu, além da Internet, buscando material pertinente ao tema a ser 

abordado. Em seguida, foram comparadas as visões de cada autor pesquisado. Posteriormente, 

foram levantados julgados sobre o assunto, com posicionamentos favoráveis e contrários. 

Também foi feita uma pesquisa de campo, através de coleta de dados de autos findos 

do Núcleo de Prática Jurídica do Campus Nilópolis da Universidade Uniabeu, com o objetivo 

de tentar estabelecer o perfil das pessoas que requerem o reconhecimento de suas uniões 

estáveis, para buscar entender como se dá este fenômeno no município, escolhido devido 

possuir um núcleo próprio da universidade, o que facilitou o acesso às informações 

necessárias. 

O primeiro capítulo deste estudo se incumbirá de perfazer a trajetória da união estável, 

desde a concepção adotada na Antiguidade até aos dias atuais. No capítulo seguinte tratará de 

expor as opiniões das correntes doutrinárias e do Judiciário acerca do reconhecimento da 

união estável. Para finalizar, o derradeiro capítulo trará de, ao menos, tentar responder as 

questões fundamentais deste trabalho acadêmico, a saber: o perfil das pessoas que buscam o 

reconhecimento da união estável; os motivos pelos quais as pessoas querem reconhecê-las; e 

as vantagens e desvantagens em relação ao casamento. 
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CAPÍTULO I  -  HISTÓRICO DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

1.1 Do Código de Hamurabi às Ordenações Filipinas 

 

 A união estável sempre existiu dentro da sociedade, recebendo em muitas culturas 

antigas não só a aceitação social como todo um regramento próprio, como no caso da 

sociedade romana, com seu concubinatus e o usus, assim como na Idade Média ocorria nos 

países da Península Ibérica (Portugal e Espanha), tendo este quadro mudado drasticamente 

com a concepção cristã erguida, principalmente após o Concilio de Trento, que funcionou 

como um divisor de águas não só para esta religião, como para o comportamento tido como 

aceitável dentro de toda a sociedade ocidental da Idade Média. A partir daí, o concubinato 

passou a ser visto como algo que poderia afetar a respeitabilidade da imagem dos enlaces 

matrimoniais, e até mesmo do conceito de família. 

 Vale lembrar que na Antiguidade, como lembra Dantas, “o próprio matrimônio, nos 

primórdios, foi considerado um ato privado, um pacto, um acordo, primeiro entre famílias, 

depois entre os nubentes (...)” 1. Sendo assim, em alguns momentos da História se torna 

confuso discernir um instituto do outro, principalmente em Roma, com suas diversas formas 

de união entre casais, tal como o concubinatus e a justae nuptiae (cum ou sine manu), que se 

desdobravam, cada modalidade, em outra tantas, cada qual com suas peculiaridades. Na época 

de sua ascensão, o Imperador Augusto, de acordo com Almeida, “tenta resgatar o valor da 

família patriarcal e da ordem moral, no combate da chamada corrupção dos costumes” 2. 

Como conseqüência, tomou uma série de medidas, como tornar o casamento uma obrigação 

legal a todo cidadão masculino com mais de 25 anos e menos de 60 anos, bem como ao 

feminino com mais de 25 anos e menos de 50 anos, sem deixar de lado a diferenciação entre 

as classes sociais, impedindo uniões que comprometeriam a hierarquia social romana. 

                                                           
1 DANTAS, Fábio Henrique Cavalcanti. A história da união estável: do código de hamurabi ao código civil de 
2002. 2007. Trabalho de conclusão de curso (Especialização) – Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 
2007. p. 14 
2 ALMEIDA, Geraldo Cruz. Da união de facto, convivência more uxorio em Direito Internacional Privado. 
Lisboa, 1999. p. 120 apud MARTINI, Vergínio Augusto Terra. Evolução histórica da definição jurídica da 
convivência – estável e more uxorio de duas pessoas que não estejam casadas – na Espanha. In: BELMONTE, 
Cláudio; MELGARÉ, Plínio (Coord.). O Direito na Sociedade Contemporânea: estudos em homenagem ao 
Ministro José Néri da Silveira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 583.   
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 Lançando um olhar mais anterior, pode-se deparar com a visão pré-babilônica, na qual 

o costume era de que se possuísse uma vida sexual desregrada, quase que de forma mecânica 

e banal, situação esta que perdurou até a vinda do Código de Hamurabi (sec. XIX a.C), que 

tratava, inclusive de forma específica, como se dariam as uniões entre pessoas de classe social 

diferente. O artigo 144 deste Código tem sua eficácia exemplificada na Bíblia, mais 

especificamente no Livro de Gênesis, através da história de vida de Abraão (16:3 e 16) e 

Jacob (29:9 e 31) 3. 

 Quanto aos gregos, estes eram deveras tolerantes em relação a todos os assuntos 

referentes às uniões entre pessoas, em parte devido ao culto existente a deuses que exaltavam 

o sexo, como Vênus e Adônis. Porém, como lembra Giorgis, “com Licurgo e Sólon, adotou-

se a monogamia, e o concubinato passou a ser regulado” 4. 

 Retomando a questão perante a história de Roma, pode ser afirmado que a edição da 

Lex Iulia et Papia, Poppaea de Maritandis Ordinibus foi um marco para o início do 

reconhecimento do concubinato romano como um instituto jurídico, processo esse que foi 

interrompido pela ascensão do Cristianismo, religião de muita influência a partir do séc III 

d.C, tendo como representante o Imperador Constantino, que se viu em uma Roma 

inadequada moralmente para os padrões da doutrina cristã insurgente. Diante disso, como cita 

Dantas, o imperador “publicou um edito, no ano 326, que criava sanções a fim de 

desestimular o concubinato e incentivar sua transformação em matrimônio (subsequens 

matrimonium).” 5    

 Não tardou muito para que acontecesse a bipartição do Império Romano, e 

Valentiniano I, imperador do Ocidente, mediante a Constituição de 371, incrementaria a 

possibilidade dos filhos naturais e as concubinas herdarem por testamento. Contudo, foi 

somente com o Imperador Justiniano que o concubinato conseguiu tomar forma de instituto 

jurídico de forma definitiva, após a renegação por séculos oriunda de imperadores moralistas 

e classistas. Justiniano criou regramentos e direitos equiparados aos do matrimônio para o 
                                                           
3 ALMEIDA, Geraldo da Cruz, apud MARTINI, Vergínio Augusto Terra. Evolução histórica da definição jurídica da 
convivência – estável e more uxorio de duas pessoas que não estejam casadas – na Espanha. In: BELMONTE, 
Cláudio; MELGARÉ, Plínio (Coord.). O Direito na Sociedade Contemporânea: estudos em homenagem ao 
Ministro José Néri da Silveira. Rio de Janeiro: Forense, 2005.   
4 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A união estável e os pressupostos subjacentes. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, 
Jones Figueiredo (Coord.). Novo Código Civil: questões controvertidas no direito de família e das sucessões. 
São Paulo: Ed. Método, 2005. (Série Grandes Temas de Direito Privado ; v. 3). p. 202.   
5 DANTAS, Fábio Henrique Cavalcanti. A história da união estável: do código de hamurabi ao código civil de 
2002. 2007. Trabalho de conclusão de curso (Especialização) – Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 
2007. p. 29. 
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concubinato, como a monogamia, o direito a alimentos e os impedimentos por parentesco. 

Este concubinato romano, como afirma Tropolog, “livre dos impedimentos impostos pela 

discriminação das classes sociais, (...) perdurou, no Império do Ocidente, até o final do séc. 

XII época de sua erradicação, em parte devido à obra de Gregório VII (...)” 6, enquanto no 

Império Bizantino vigorou até meados do sec. X, na época de imperador Leão VI. 

 Com a chegada da Idade Média, toda a questão de família foi entregue ao direito 

canônico, que, apesar de não ratificar o concubinato romano, lhe regulou e fez concessão de 

efeitos na tentativa de proteger a estabilidade do casal e o regime monogâmico. Segundo 

Giorgis, o Direito Canônico “reconhecia direitos à prole gerada dessas uniões livres, desde 

que a concubina fosse única, desimpedida, mantida sob o mesmo teto e por toda a vida 

(concubinatus legitimus) 7. No entanto, a Igreja Católica nunca logrou êxito em evitar tal tipo 

de enlace familiar. 

 Na Espanha medieval, vigorava a Lex Wisigothorum, que era utilizada pelos romanos 

dominados pelos visigodos. Tal lei não tinha como escopo a proibição de uniões extra 

matrimoniais, se limitava apenas a resguardar a monogamia, vetando o concubinato para 

homens casados ou que homem solteiro tivesse mais de uma concubina. Logo a seguir, como 

lembra Dias8, veio à tona o Código das Sete Partidas, de Castela, compilado por Afonso X, 

em 1256, do Corpus Juris Civilis, que possuía a barregania e a mancebia, sendo a primeira 

mais formal e cheia de requisitos, como o fato de ambos terem mais de 18 anos, serem nobres 

ou tidos como honrados, e serem solteiros; mesmo assim, muitos a dissolveram por ter sido 

taxada de pecaminosa pela Igreja. Por outro lado, a segunda era dotada de informalidade, 

sendo reprovada não só pela Igreja, como pela maioria da sociedade, por poder ser feita com 

pessoa casada e até mesmo com pessoas obrigadas ao celibato eclesiástico, como os padres. 

  Já em Portugal, conhecia-se, segundo Herculano9, três tipos de casamento: 

                                                           
6 TROPLONG, M. La influencia del cristianismo em el derecho civil romano. Traduzida por Santiago Cunchillos 
Manterola. Buenos Aires, 1947. p. 148 apud MARTINI, Vergínio Augusto Terra. Evolução histórica da definição 
jurídica da convivência – estável e more uxorio de duas pessoas que não estejam casadas – na Espanha. In: 
BELMONTE, Cláudio; MELGARÉ, Plínio (Coord.). O Direito na Sociedade Contemporânea: estudos em 
homenagem ao Ministro José Néri da Silveira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 594.   
7 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A união estável e os pressupostos subjacentes. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, 
Jones Figueirêdo (Coord.). Novo Código Civil: questões controvertidas no direito de família e das sucessões. 
São Paulo: Ed. Método, 2005. (Série Grandes Temas de Direito Privado ; v. 3). p. 203.   
8 DIAS, Adahyl Lourenço. A concubina e o direito brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 45.   
9 HERCULANO. Estudos sobre o casamento civil. Coimbra, 1866. apud MONCADA, L. Cabral de. O casamento 
em Portugal na Idade-Média. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, ano 7, n. 
61 a 65, 1921-1923. p. 7.   
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a) de benção (ab benedictionem), consagrado pela benção sacerdotal diante da Igreja 

e único legítimo aos seus olhos, que buscavam, mesmo antes do Concílio de Trento, sua 

generalização;  

b) de pública fama (maridos conhuçudos), uma forma de união conjugal na qual o 

contrato matrimonial apresentava-se público e notório entre os parentes e vizinhos,
 
contudo 

sem a bênção sacerdotal, o que muitos reconhecem como forma de verdadeiro concubinato.10 

Provava-se pela posse do estado de casado, forma conhecida pelo Direito Romano, regulada 

pelo Direito Português em lei editada por D. Afonso III, complementada pela lei de D. Dinis 

de maio de 1311;  

c) de juras (jura in manu clerici), uma forma intermediária entre as outras duas, 

caracterizada pela troca dos recebimentos e palavras de presente, acompanhada, quase 

sempre, de um clérigo (com funções testemunhais e até semelhantes à de um oficial público) 

e, sempre, de testemunhas no momento da celebração, que não se dava na Igreja e não seguia 

as formalidades rituais por ela impostas. 

 Vale lembrar que os casamentos de pública fama e de juras, também chamados de 

clandestinos, eram tidos como ilegítimos pela Igreja, desprovidos dos efeitos de ordem 

sobrenatural que o primeiro produzia, sua validade era meramente civil, numa transigência há 

muito de contragosto da Igreja Católica. 

 A intolerância ao concubinato e fortaleceu devido aos casos imorais que começaram a 

surgir, como a relação incestuosa ocorrida entre o Papa Alexandre VI e sua filha, Lucrécia 

Borgia. Como resposta, a Igreja se viu obrigada a ser menos permissiva, também pelas 

cobranças feitas pela Reforma Protestante, que cobrava uma postura mais severa da Igreja 

Católica11. O Concílio de Trento (1563) – que veio reforçar aquilo que os concílios anteriores 

haviam começado a restringir – proibiu os casamentos tidos como clandestinos, criando a 

obrigação da celebração do matrimônio de forma pública e formal, diante do pároco e duas 

testemunhas, sendo necessário também o registro paroquial do ato. Quanto aos casais que 

mantinham relação concubinária, depois de advertidos por três vezes, a continuação da 

relação era punida com a excomunhão e até mesmo considerada heresia. 

                                                           
10 SALLES, Sergio Luiz Monteiro. União estável como direito fundamental e lacunas em nosso ordenamento. 
Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 6, n. 21, p. 239, jan./mar. 2005. 
11 

 
SANTOS, Luiz Felipe Brasil. União estável, concubinato e sociedade de fato: uma distinção necessária. In: 

DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (Coord.). Novo código civil: questões controvertidas no direito 
de família e das sucessões. São Paulo: Ed. Método, 2005. (Série Grandes Temas de Direito Privado ; v. 3). p. 
226.   
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1.2 Brasil: do Descobrimento ao Código Civil de 1916 

  

 No início, devido à colonização portuguesa, o país ficou sendo regulado pela 

legislação existente em Portugal, estando em vigor na época a regra do casamento religioso 

regulado pelo Direito Canônico – o casamento como sacramento – tal como determinado pelo 

Concílio de Trento. Essa concepção do casamento foi adotada em Portugal por decreto de 

1564 e por lei em 1596. No Brasil, foi adotada pelo recém-criado, em 1550, Bispado da 

Bahia. Segundo Magalhães, “o casamento religioso penetrou nas instituições brasileiras desde 

os primeiros tempos de sua existência”.12  

Deve ser lembrado que, devido à demora ocorrida entre o Descobrimento e a efetiva 

“colonização”, a primeira legislação civil a ser aplicada no país foi a denominada Ordenações 

Filipinas (1603), que substituiu as Ordenações Manuelinas (1514). As referidas Ordenações 

Filipinas, que nada mais era que a compilação das anteriores com mudanças mínimas, 

existindo, segundo Salles 

(...) no§ 2º do Título 46 do Livro 4º, previsão da ocorrência da comunhão de bens 
entre cônjuges frente à prova de convivência em ‘casa teúda e manteúda’ dentre 
outras, “em pública voz e fama de marido e mulher” por período que permita ao 
Direito presumir a união chamada de morgânica ou à morganheira,

 
sem as 

formalidades do casamento religioso.13 

 Sustenta Almeida14 que essa forma de casamento de fato, tal como um concubinato 

puro (entre pessoas desimpedidas), se tratava do já mencionado usus romano, comparável à 

atual união estável. Também tratava de punir a bigamia, podendo a primeira (e legítima) 

esposa reivindicar para si bens dados pelo marido à “esposa ilícita”. Devido à influência do 

Concílio de Trento, segundo Azevedo15, foi determinada a exigência de prova do matrimônio 

por meio de certidão paroquial, o que impedia os matrimônios ditos presumidos devido a tal 

requisito. 

                                                           
12 MAGALHÃES, Bruno de Almeida. Do casamento religioso no Brasil. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco F., 1937. 
p. 7 apud AZEVEDO, Álvaro Villaça. Casamento de Fato e Concubinato Atual: influência do casamento romano. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 89, n. 773, p. 11-37, mar. 2000. p. 25.   
13 SALLES, Sergio Luiz Monteiro. União estável como direito fundamental e lacunas em nosso ordenamento. 
Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 6, n. 21, p. 235, jan./mar. 2005.   
14ALMEIDA, Cândido Mendes de. Código Philippino ou ordenações e leis. Typographia do Instituto 
Philomathico, 1870, v. 2. p. 834 apud SANTOS, Luiz Felipe Brasil. União estável, concubinato e sociedade de 
fato: uma distinção necessária. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (Coord.). Novo código civil: 
questões controvertidas no direito de família e das sucessões. São Paulo: Ed. Método, 2005. (Série Grandes 
Temas de Direito Privado ; v. 3). p. 226.   
15 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Casamento de fato e concubinato atual: influência do casamento romano. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, ano 89, n. 773, p. 11-37, mar. 2000. p. 26.   
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 Havia restrição quanto aos diretos dos filhos oriundos de concubinato, e também 

uma diferenciação social. Enquanto os filhos ilegítimos de plebeus só herdavam na falta de 

filhos legítimos, no caso dos nobres, seus filhos ilegítimos herdariam em igual proporção aos 

legítimos. Já os filhos incestuosos e outros em semelhante situação (adulterinos e sacrílegos) 

não possuíam direitos hereditários, cabendo a estes somente o direito aos alimentos, tal como 

os naturais. 

Com a Independência do Brasil, houve a confirmação da vigência das Ordenações 

Filipinas através de uma lei imperial de 1823. A discussão agora se originava na possibilidade 

de casamento entre escravos, o que não era do interesse dos senhores de engenho, apesar dos 

esforços feitos para a conversão ao cristianismo presumir que os escravos deveriam se 

comportar como os demais católicos. Apesar dos esforços de José Bonifácio16, a 

regulamentação só foi disciplinada pela Igreja Católica em 1885, no Título LXXI da 

Constituição do Arcebispado da Bahia, que permitia o casamento entre escravos. Logo a 

seguir, na Constituição de 1824, ficou estabelecido em seu art. 5º que a religião oficial 

continuaria sendo a católica, o que, de acordo com Azevedo “impôs o casamento religioso 

como nascedouro da família”,17 apesar de tal constituição ser omissa na regulação do 

casamento e da família. Somente em 1827 nasceu uma lei com o escopo de regular as espécies 

de casamento conforme as resoluções do Concílio de Trento, já constantes da Constituição do 

Arcebispado da Bahia (1765). 

Mais tarde, a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas de 1858, que 

reforçava a observância ao Concílio de Trento e à Constituição do Arcebispado da Bahia, 

dizia que a celebração do casamento se daria perante a Igreja, e no caso de ser fora desta, 

mediante licença do prelado. Quanto à comprovação do casamento, esta devia ser feita por 

meio de certidão dos Livros Eclesiásticos. Previa também a comunhão de bens e o 

recebimento de herança por um dos cônjuges no caso de morte do outro se, no momento da 

morte, estavam “juntos, habitando a mesma casa”, mesmo no caso de não haver comprovação 

da celebração do casamento. A investigação de paternidade era proibida para qualquer efeito, 

como ressalta Dantas.18 

                                                           
16  Este apresentou à Assembléia Constituinte de 1823 alguns artigos

 
permitindo e incentivando a adoção do 

casamento entre escravos que, ao final, não foram acolhidos. 
17 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Casamento de fato e concubinato atual: influência do casamento romano. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, ano 89, n. 773, p. 11-37, mar. 2000. p. 31.   
18 DANTAS, Fábio Henrique Cavalcanti. A história da união estável: do código de Hamurabi ao código civil de 
2002. 2007. Trabalho de conclusão de curso (Especialização) – Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 
2007. p. 51 
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 Também em 1858, baseado num caso ocorrido no Rio de Janeiro, no qual o 

bispo católico da cidade anulou um casamento de longa data de um casal de cristãos 

protestantes, alegando a não-observância do concílio de Trento, houve a proposta do Governo 

Imperial à Assembleia Legislativa Geral de regulamentar o casamento civil. Logo após, em 

1860, o ministro Paranaguá fez uma emenda que substituiu a proposta, afastando o texto de 

sua redação original, que entre outras medidas, descriminalizava o adultério entre pessoas que 

não seguiam a religião adotada pelo Estado, o que não foi visto com bons olhos pela 

Assembleia, composta exclusivamente por católicos nessa época. 

Mais adiante, em 1861, a Lei n. 1.144 passa à autoridade civil a responsabilidade 

sobre a regulamentação e impedimento para o casamento entre os “não-católicos”. 

Ficaram então estabelecidas, segundo Pereira19, três modalidades de casamento: 

a) o casamento católico, regulado pelo Concílio de Trento e a Constituição do 

Arcebispado da Bahia;  

b) o casamento misto, entre católico e outro que professasse diversa fé, disciplinado 

pelo Direito Canônico;  

c) o casamento entre nubentes de diversas religiões, conforme as respectivas 

prescrições dessas seitas. 

Mais adiante, em 1890, com a edição do Decreto n. 181, o casamento civil no país 

foi regulado, tomando, como outras medidas, a obrigatoriedade do casamento civil, 

estabelecendo que somente fossem válidos os casamentos celebrados de acordo com o teor do 

art.108, no prazo do início da vigência da referida Lei. Também no mesmo ano, um ato do 

governo previa multa àqueles que celebrassem o casamento religioso antes do civil. 

A Constituição de 1891, por sua vez, só buscou reforçar a idéia de separação entre 

Igreja e Estado, somente reconhecendo os casamentos nos moldes civis, não se alongando em 

tratar acerca do tema de Família. 

O projeto de Antonio Coelho Rodrigues, de 1893, trazia a novidade do princípio in 

dubio pro matrimonio, apoiado no Decreto n. 181/1890, decidindo-se pela existência do 

casamento se os cônjuges vivessem ou tivessem vivido como se casados fossem, retirando a 

dúvida em caso de falta de provas ou provas contraditórias em juízo acerca do casamento. 

                                                                                                                                                                                     
 
19 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de família. Rio de Janeiro: Tipografia da Tribuna Liberal, 1889. p. 17 
apud AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, Lei n. 10.406, de 
10/1/2002. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 123.   
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A seguir, o Decreto n. 2.681/1912, que regulava a responsabilidade civil nas estradas 

de ferro se tornou pioneiro em ser realmente uma norma benéfica para as companheiras, tendo 

em seu art.22 uma disposição que previa a responsabilidade das empresas ferroviárias no caso 

de óbito de passageiro, abrangendo a indenização a “todos aqueles aos quais a morte do 

viajante privar de alimento, auxílio e educação”. Segundo lembra Dias20,
 
havia três categorias 

de beneficiários, dentre elas uma na qual se incluíam aqueles que recebiam do de cujus 

assistência material ou moral, ou que dele dependiam economicamente, incluindo-se a 

companheira nesta hipótese.  

  

1.3 Brasil: do Código Civil de 1916 à Constituição Federal de 1988 

 

 O primeiro código civil legitimamente brasileiro, apesar de não proibir o concubinato 

puro (união estável), possuía dispositivos que protegiam o casamento, prejudicando com isso 

aqueles que possuíam relação concubinária, como os art. 337 (pugnava pela ilegitimidade dos 

filhos havidos fora do casamento); o art. 1.474, que indiretamente proibia a instituição do 

companheiro como beneficiário de seguro de vida, compreendidos na expressão “pessoa 

legalmente inibida de receber doação do segurado”; o art. 1.719, III, impedia a concubina de 

ser nomeada herdeira ou legatária do testador casado, ainda que se recorresse à interposta 

pessoa. 
 
     

 Todavia, os filhos ditos como ilegítimos foram beneficiados pelo teor do art. 363, I, 

que autorizava o ajuizamento da ação de reconhecimento desses filhos contra os pais ou 

herdeiros, desde que não houvesse entre os pais os impedimentos do art. 183, I a IV, e 

comprovado o concubinato ao tempo da concepção destes. 

 Mais tarde, devido à influência do Decreto n. 2.681/1912, surgiu numa legislação a 

respeito do acidente de trabalho, a Lei n. 3.724, de 1919, a equiparação da companheira à 

esposa depois do fim de uma série de condições, dentre elas a de que aquela dependesse 

economicamente do obreiro morto no trabalho. Também seguiu esta linha o Decreto-Lei n. 

109, de 1926, que versava a respeito da caixa de aposentadoria de ferroviários, repetindo em 

seu art.32 o conceito de “pessoas sob dependência econômica”, que beneficiava a 

companheira do trabalhador associado àquela caixa. 
                                                           
20 DIAS, Adahyl Lourenço. A concubina e o direito brasileiro. 4. ed. aum. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 149.   
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 Em 1931, a legislação previdenciária voltou a beneficiar a companheira através do 

Decreto n. 20.465, que em seu art. 31, § 1º21, que empregou o termo genérico mulher, que 

abrangia tanto a “cônjuge” como a “companheira”, não fazendo distinção entre elas. A seguir, 

vários outros decretos seguiram a mesma linha de raciocínio, como o Decreto n. 22.872 de 

1933, n. 24.615 de 1934, n. 54 de 1934, a Lei n. 367/1936 e o Decreto n. 5.493/1940, entre 

outros. 

 Na Constituição de 1934, quanto ao matrimônio, foi admitido tanto o casamento civil 

gratuito quanto o religioso, este desde que devidamente registrado no Registro Civil, 

respeitados os impedimentos da lei e os processos de oposição, porém, não disse nada sobre a 

família de fato, mas deixou claro que ela era constituída pelo casamento indissolúvel e, com 

discriminação, previu especial proteção somente à família legítima. 

 Já a Constituição de 1937, feita às pressas e baseada nas Constituições polaca e 

portuguesa, segundo Azevedo,22 repetia as disposições da Constituição anterior no que diz 

respeito ao matrimônio, sendo mais uma vez omissa em relação às uniões estáveis, 

protegendo somente o matrimônio legítimo. Desta Constituição até a seguinte (de 1946), 

diversos decretos previdenciários e trabalhistas beneficiaram a companheira e os filhos 

havidos no concubinato, a exemplo de decretos anteriores, todos inspirados no Decreto n. 

2.681/1912, pioneiro a fazer este reconhecimento. 

  Em 1946, com o golpe de estado, uma nova Constituição surgiu, porém, no âmbito do 

Direito de Família esta passou despercebida, pois se limitou a ser uma compilação da 

Constituição de 1934 ao tratar do assunto, nada acrescentando a este assunto, mantendo o 

mesmo tradicionalismo das Cartas Magnas anteriores, uma atitude nada surpreendente para 

uma Constituição ditatorial. 

   Em 1963, foi divulgado o Anteprojeto de Código Civil de Orlando Gomes, que, 

inspirado no art. 1.635 do Código Civil Mexicano, previa no art. 784 a participação da 

companheira na sucessão do companheiro, desde que esse fosse solteiro, desquitado ou viúvo, 

com o qual tivesse mantido convivência por prazo não inferior a cinco anos, contados 

retroativamente de sua morte, ou com o qual tivesse filho. Havia, em quatro incisos, ordem de 
                                                           
21 Dizia o artigo : “Para os fins da presente lei, consideram-se membros da família do associado, para fazerem 
jus à pensão, na ordem sucessiva abaixo indicada, se tiverem vivido até à morte do mesmo na sua dependência 
econômica exclusiva: 1º) A mulher, marido inválido, filhos legítimos, legitimados, naturais (reconhecidos ou 
não) e adotados legalmente.”   
22 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Casamento de fato e concubinato atual: influência do casamento romano. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, ano 89, n. 773, p. 11-37, mar. 2000. p. 31   
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concorrência. Se a companheira concorresse com filhos comuns, teria direito à quota igual à 

do filho. Na concorrência com descendentes só do companheiro morto, teria metade do que 

coubesse a cada um deles. Ao concorrer com outros parentes, receberia metade de toda a 

herança e, por último, na falta desses, dois terços do acervo hereditário. No entanto, houve 

uma limitação dos direitos da concubina, impedindo sua igualação com a esposa, colocando 

aquela em terceiro grau de vocação hereditária, negando à companheira a possibilidade de 

herdar a totalidade dos bens do de cujus, uma vez que, no terceiro grau de vocação, um terço 

do patrimônio se destinava ao Fisco. No projeto, em 1965, o texto do art.784 era tratado no 

art. 668, tendo pequenas alterações, como a diminuição do prazo de convivência para quatro 

anos, e o requisito de comprovar que, durante o tempo de união, a companheira colaborou 

para o aumento ou conservação do patrimônio do companheiro, prova quase impossível de ser 

feita. 

Em 1964, a Súmula n. 380 do STF surge como uma resposta do Judiciário à 

possibilidade de reconhecer e amparar outros tipos de família, e não tão-somente aquela 

advinda do casamento, e também devido à ausência da possibilidade de divórcio e o crescente 

número de casais vivendo uma união estável. Tal resposta aceitar a possibilidade de 

indenização à companheira em caso de dissolução da união estável, primeiramente se 

justificando em razão dos afazeres domésticos, sendo mais tarde reconhecida a existência da 

sociedade de fato e a partilha dos bens adquiridos pelo esforço comum.  

Com esta súmula, ficou claro que a partilha dos bens não se devia pela mera existência 

da união dita concubinária (advinda da convivência tida por duradoura), entendimento aceito 

pelos tribunais de então,
 
mas sim pela sociedade de fato, evidenciada pelo esforço comum que 

se somava à convivência,
 
ademais por a companheira não ter, àquele tempo, direito a 

alimentos. Segundo Rosas23, o STF não pretendia legalizar o concubinato, apenas reconhecer 

as conseqüências que dele emanavam. Já Azevedo24 
opinava no sentido de que esta súmula 

desprezava justamente o elemento fundamental da união, a espiritualidade que uniria o casal. 

O enunciado preocupava-se, apenas, com o aspecto econômico. Admitia que a súmula 

abrangesse não só casos de concubinatos puros, a união estável, mas também os adulterinos.  

                                                           
23 ROSAS, Roberto. Direito sumular, comentários às súmulas do STF 1 a 621. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1986. p. 150-151 apud AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. p. 272. 
24 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, Lei n. 10.406, de 
10/1/2002. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 273.   
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Esse esforço comum, num primeiro momento, foi entendido como a exclusiva 

contribuição direta na aquisição dos bens, enquanto ambos os companheiros desenvolvessem 

atividades remuneradas fora do lar, partilhando-se os bens na proporção dos aportes de cada 

um. Tal condição caiu por terra em 1977, com um julgado do TJ/RJ25 que reconhecia que a 

própria contribuição da companheira para a conservação do patrimônio, por vezes é mais 

valiosa que seu acréscimo. 

A seguir, a Súmula n. 382 do STF, também de 1964 tratou de desmistificar a união 

estável, dispensando o requisito da vida sob o mesmo teto aos companheiros, se adotando a 

noção de lar, que seria o local de encontro da família, que, segundo Azevedo, “na intimidade 

(os companheiros), exercem duradouras relações familiares tal como no casamento.” 26 

Mais uma vez, em 1966, Nelson Carneiro, então senador da República, propôs o 

Projeto de Lei n. 3.845,
 
a respeito do “concubinato e uniões civis”, prevendo a conversão das 

uniões estáveis em casamento. No entanto, tal projeto foi repudiado, principalmente devido à 

moral crista defendida pela maioria dos doutrinadores e parlamentares da época. 

A Constituição de 1967, por sua vez, quanto ao reconhecimento das uniões livres, 

seguiu o texto da Constituição de 1946, nada acrescentando ao Direito de Família, situação 

que se repetia desde o início da República. 

Em 1968, Nelson Carneiro, ofereceu o Projeto de Lei n. 1.148, o qual previa o registro 

do concubinato puro como se casamento fosse isso se transcorridos mais de cinco anos de 

vida em comum. Apesar de trazer bons argumentos e estatísticas, sua legislatura terminou sem 

o parecer favorável do deputado Erasmo de Martins Pedro fosse apreciado pela Comissão de 

Constituição e Justiça. 

Em 1969, durante o governo do presidente Médici, veio a Emenda Constitucional n. 

1, conhecida como “Constituição de 1969”. Tal emenda somente alterou, a respeito da 

família, o local do texto do art. 167, § 1º, da CF/1967, que destinava proteção constitucional 

somente à família legítima, que agora estava inscrito no art. 175, § 1º. No art. 175, §§ 2º e 3º, 

mantinha-se o reconhecimento apenas do casamento civil e do religioso se registrado. 

Novamente as uniões livres e as famílias de fato ficaram de fora do amparo da Constituição, o 

que não acontecia nos decretos que versavam sobre indenizações e pensões desde 1919.    

                                                           
25 Revista dos Tribunais 534/230.   
26 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, Lei n. 10.406, de 
10/1/2002. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 214.   
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Por mais uma vez, Nelson Carneiro apresentou, no Senado, projeto de lei, o de n. 39, 

com o mesmo intuito do fracassado Projeto de Lei n. 1.148 de 1968. Porém, neste, foi dado 

parecer desfavorável à sua aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, que, no 

anterior (de 1968), nem tinha chegado a analisar o parecer favorável que existia naquele.  

Passados mais alguns anos, já em 1985, o então senador Nelson Carneiro tentou 

novamente regular as uniões informais propondo o Projeto de Lei n.166/85, que buscava a 

regulamentação à companheira pela dissolução da sociedade concubinária, amparando a 

companheira necessitada e honesta que houvesse perseverado na união por mais de cinco 

anos, sob dependência econômica de homem solteiro, viúvo, divorciado ou separado 

judicialmente, podendo esta valer-se do rito processual da ação de alimentos para reclamar 

uma indenização indispensável a sua manutenção e tratamento. O pedido só deveria prosperar 

nos casos em que a dissolução da sociedade não se desse por culpa da autora da ação, e a 

indenização deveria ser paga em prestações mensais fixadas pelo juiz levando em conta o 

tempo da convivência e a existência de outras pensões a cargo de terceiros. Deve ser frisado 

que o projeto referia-se apenas ao concubinato dito puro (pessoas desimpedidas). 

 

 

1.4 Brasil: da Constituição Federal de 1988 ao Código Civil de 2002 

 

 No âmbito do Direito de Família, a Constituição de 1988 trouxe várias 

inovações, como o reconhecimento da família mediante a união estável, o concubinato puro, 

não adulterino ou incestuoso (art. 226, § 3º), tal qual fosse entidade familiar, conforme o texto 

do artigo27; colocou também essa matéria agora no Direito de Família, e não mais no Direito 

das Obrigações, tal como pugnavam as construções jurisprudenciais com lastro nas 

sociedades de fato. A facilitação da conversão da união estável em casamento foi mérito do 

tão citado Nelson Carneiro, resultante de emenda de iniciativa do mesmo. Outra inovação 

marcante foi a substituição da palavra genérica “concubinato” pela expressão “união estável”.  

                                                           
27 O art. 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”   



26 
 

Tal Constituição desfez também, segundo Borgui28, a distinção que se fazia entre a 

família legítima do art. 229 do CC/1916 e a ilegítima. Porém, não foi feita uma equiparação 

entre a união estável e o casamento, mas sim uma extensão da proteção especial do Estado aos 

dois, pois, se quisesse fazer a equiparação, não haveria previsão da facilitação da conversão 

da união estável em casamento prevista no citado § 3º do art. 226, como comenta Coltro29,
 

sem sentido em caso de igualação. Outro exemplo vem da constatação de que quem viver em 

união estável e se casar com outra pessoa não cometerá o crime de bigamia (art. 235 do CP).  

O art. 226 necessitava de regulamentação, em função dos termos genéricos usados na 

definição de união estável. Tal regulamentação veio por meio da Lei n. 8.971, de 29 de 

dezembro de 1994, que regulou o direito dos companheiros aos alimentos e à sucessão. Após, veio 

a Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996, que, finalmente, regulamentou o referido parágrafo da 

CF/1988. Tal lei derivou do Projeto de Lei n. 37 de 1992, proposto por Nelson Carneiro, que 

depois de anos de perseverança, finalmente estava vendo suas ideias serem aceitas. Este projeto 

recebeu parecer favorável ainda em 1992.  

Logo após, foi a vez da Lei n. 8.971/94, conhecida por alguns como o “Estatuto dos 

Concubinos”. Álvaro Villaça de Azevedo30 discorda desse apelido, visto que tal lei não se 

apresenta com características de estatuto, nem possui tecnicidade para isso. No seu art. 1º, 

trouxe referências a um conceito de união estável, apesar de, em nenhum momento, utilizar 

expressamente esses termos. Tem a união estável como a decorrente da convivência entre um 

homem e uma mulher que não possuam impedimentos a se casar (concubinato puro) ou que 

estejam separados judicialmente. Também assegurava o direito à alimentos e à sucessão do 

companheiro, porém ainda de forma bem restritiva e preconceituosa, pois estabelecia que o 

período mínimo de duração da convivência para que possa vir a ser tida como união estável é 

de cinco anos, o que servia para cumprir o requisito da estabilidade da relação do casal, que 

era a mais relevante prova de que tal relação era estável e, portanto, digna de ser protegida 

pelo Estado. O art. 2º, I, trata do direito sucessório dos companheiros, e o art. 3º trata da 

meação, em caso de morte. 

                                                           
28 BORGHI, Hélio. Casamento & união estável: formação, eficácia e dissolução. 2. ed. São Paulo: Ed. Juarez de 
Oliveira, 2005. p. 59.   
29 COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Referências sobre o contrato da união estável. In: DELGADO, Mário Luiz; 
ALVES, Jones Figueirêdo (Coord.). Novo código civil: questões controvertidas no direito das obrigações e dos 
contratos. São Paulo: Ed. Método, 2005. (Série Grandes Temas de Direito Privado ; v. 4). p. 423.   
30 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil, Lei n. 10.406, de 
10/1/2002. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 326.   
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Já em 1996, surgiu a lei n. 9.278, mais ampla, com o intuito de regular o inciso 3º do 

artigo 226 da Constituição de 1988, estabelecendo um conceito para a entidade familiar. 

Estabeleceu também, em seu segundo artigo, os deveres e direitos dos conviventes (também 

chamados de companheiros), dentre eles o respeito, a assistência moral e material, sempre 

recíprocos, e a guarda, sustento e educação dos filhos havidos em comum. Também abriu mão 

da necessidade do antigo prazo de convivência, não o quantificando, dependendo de uma 

análise de cada caso, pela verificação da posse recíproca, do intuito de formação do lar e da 

duração da convivência para a caracterização ou não deste enlace familiar. Esta lei fixou 

ainda, em seu artigo 9º, a competência das Varas de Família para fazer o julgamento dos 

litígios decorrentes de tal relação. 

Seus artigos 3º 31, 4º 32, e 6º 33 foram vetados pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, justificando tal atitude com a promessa de um anteprojeto que contribuísse com o 

aprimoramento daquela lei. Com este anteprojeto se pretendia fazer a unificação dos textos 

das Leis n. 8.971/94 e n. 9.278/96, o que possibilitaria a existência de um verdadeiro estatuto 

de referência quanto à união estável, resultando no Projeto de Lei n. 2.686/1986, da Câmara 

dos Deputados, denominado “Estatuto da União Estável”. Ocorre que, em 2004 foi 

determinado pela Mesa Diretora da Câmara o arquivamento desse projeto. 

Fugindo de forma inevitável da cronologia apresentada neste trabalho, retorna-se ao 

ano de 1972, para citar a elaboração de um Anteprojeto de Código Civil, sob a supervisão de 

Miguel Reale, que viria a se tornar o Projeto de Código Civil de 1975, e, posteriormente, o 

atual Código Civil de 2002. 

A primeira diferença entre tal anteprojeto e o Código Civil vigente na época (Código 

de 1916) estava na forma de disposição dos livros, inspirada na organização adotada pelo 

Código Civil alemão, de maior lógica, deixando no Livro IV os assuntos de família em razão 

da complexidade do tema. 

Devido à morosidade de tramitação, o agora projeto de Código Civil de 1975 se 

tornou obsoleto com a vinda da nova Constituição Federal, em 1988, que antecipava varias de 

suas inovações. Tal acontecimento freou o projeto, que só voltou a ganhar vida com o art. 1º 

                                                           
31 Tal artigo cuidava do contrato escrito entre os conviventes com fins de regulamentar direitos e deveres, 
especialmente aqueles de ordem patrimonial, tal qual pacto antenupcial referente ao casamento. 
32 Quanto a este, tratava de regulamentar o registro desse mesmo contrato em cartório de registro civil, com 
comunicação ao de registro de imóveis com o desiderato de que valesse contra terceiros. Esse artigo foi vetado 
pelas mesmas razões levantadas no caso do art. 3º. 
33 Por fim, este artigo disciplinava a dissolução da união estável, prevendo a dissolução nos casos de vontade 
das partes, morte de um dos conviventes e rescisão ou denúncia do contrato, causa de extinção dos contratos 
em geral, inclusive do casamento. 
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da Resolução n. 1/2000 do Congresso Nacional, que autorizava os deputados a adequar o 

texto do projeto à recém-promulgada Constituição Federal.  

Todavia, somente em 2001, após longos vinte e seis anos de tramitação, a Câmara dos 

Deputados, em votação simbólica, aprovou o projeto de lei do novo Código Civil. Mesmo 

assim, após essa aprovação, seguiu-se nova revisão, essa definitiva, pela Comissão Especial, 

entregue aos deputados em 13 de novembro daquele mesmo ano. Aprovado novamente pelo 

expediente da votação simbólica no plenário da Câmara dos Deputados, o texto seguiu para a 

sanção do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Havia, naquele anteprojeto, dois artigos ainda remanescentes do então denominado 

concubinato, sendo ambos cortados ainda no projeto de 1975, com a justificativa de deixar a 

cargo de lei especial a regulamentação da matéria. 

Seu art. 1735 foi profundamente criticado, por voltar a estabelecer prazo para a 

consideração de união estável, quando esta necessidade de prazo já havia sido superada ate 

mesmo pela Constituição de 1988, que defendia a união estável como uma das formas de 

constituição de família, bastando o more uxorio, a convivência “como se casados fossem” 

para que fosse reconhecida tal união. 

O art. 1.736 do projeto, por sua vez, tratava de enumerar os deveres de lealdade, 

respeito, assistência entre os conviventes e os de guarda, educação e sustentos dos filhos. O 

art. 1.737 permitia de que se realizasse contrato entre os companheiros para a regulamentação 

de suas relações patrimoniais, e também afirmava, de maneira não muito precisa, que os bens 

adquiridos na constância da união estável a título oneroso seriam dos dois companheiros 

independentemente da prova do esforço comum. Já o art. 1.738 mantinha a faculdade de os 

conviventes converterem sua união estável em casamento.  

Em janeiro de 2002, finalmente foi promulgado pelo presidente o novo Código Civil 

brasileiro, pela Lei n. 10.406, sendo instituído o prazo de um ano de vacatio legis, começando 

tal Código a vigorar em 10 de janeiro de 2003. 

 

 

1.5 Brasil: do Código Civil de 2002 aos dias atuais 

 

Depois de tantos decretos, pequenas leis e a nova Constituição, finalmente a união 

estável ganhava regulamentação e importância através deste Código Civil, seu legítimo lugar. 
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Neste novo código, a união estável era tratada em cinco artigos, sendo estes os artigos 

1723, 1724, 1725, 1726 e 1727. 

No art. 1723 ficaram estabelecidos os requisitos para o reconhecimento como união 

estável, sendo estes a convivência pública, contínua e duradoura, entre homem e mulher, com 

o objetivo de constituir família. Tal artigo trata-se de uma repetição do texto contido no art. 1º 

da Lei n. 9278/96, já citada anteriormente.  Em seu primeiro parágrafo, veda a possibilidade 

de reconhecer união estável na existência de um dos impedimentos elencados no art.1521 

(impedimentos do casamento), devido à tentativa de conceder à união estável a moralidade do 

casamento. Todavia, no segundo parágrafo, ficam desimpedidos de reconhecer tal união os 

casos elencados no art. 1523 deste mesmo código (causas suspensivas do casamento), o que 

confere à união estável, não “herdando” esta a burocracia existente no casamento. 

No artigo seguinte (1724), trata de deveres dos companheiros, como a lealdade o 

respeito, sendo baseados tais dizeres no art.2º da Lei supracitada, também conhecida como o 

“Estatuto da união estável”. Há também uma referência ao art. 1566, que trata dos deveres dos 

cônjuges, mantida a tentativa de moldar a união estável nos padrões do casamento. 

A seguir, no art.1725 fica estabelecido que seja regida a união estável no tocante às 

relações patrimoniais o mesmo que se aplica no regime da comunhão parcial de bens, só 

sendo isento de tal enquadramento no caso de contrato escrito entre os companheiros, tendo 

como fonte tal artigo o art. 5º da lei já supracitada. 

O artigo 1726, por sua vez, fica a cargo de estabelecer a possibilidade de conversão de 

união estável em casamento, tendo tal conversão embasamento no disposto no 3º par. do art. 

226, da Constituição Federal de 1988, e procedimento (pedido dos companheiros ao juiz e 

assento no registro civil) rebuscado no art. 8º da Lei n. 9278/96. 

No artigo derradeiro (1727) diferencia-se união estável e concubinato, classificando 

como o último as relações não-eventuais havidas entre homem e mulher impedido de casar 

(1521), aplicando novamente à união estável uma proibição atribuída primeiramente ao 

casamento.   

Após o Código Civil de 2002, nenhuma norma de relevância para a união estável 

despontou. O que se tem, atualmente, é a corrida para a igualdade de direitos dos casais 

homoafetivos, assunto que não é objeto de estudo da presente monografia. 

Sendo assim, parte-se, no capítulo seguinte para uma busca ao conceito de união 

estável atribuído pelos doutrinadores e tribunais mais influentes de nosso país, para, no último 

capítulo ser possível trabalhar com as questões norteadoras deste estudo de forma mais 

eficiente e coesa. 
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CAPÍTULO II – A UNIÃO ESTÁVEL 

 

2.1 Conceito 

 

2.1.1 Correntes doutrinárias 

   

 Antes de expor a opinião doutrinária acerca da união estável, se faz necessário o 

estabelecimento do que se conceitua como sendo família, gênero do qual a primeira é espécie. 

 Historicamente, a figura da família surge como forma de organização social, criando 

um ambiente seguro no qual o ser humano possa interagir e conviver de forma organizada. A 

princípio, cada família funcionava como uma “esfera social”, na qual a figura de um ente mais 

idoso, geralmente masculino, fica a frente da divisão de tarefas para cada membro e do rumo 

a ser tomado por aquele agrupamento humano. 

 Segundo Madaleno, “a família é uma construção social organizada através de regras 

culturalmente elaboradas que conformam modelos de comportamento”. 34 Complementa 

Pereira que a família “dispõe de estruturação psíquica na qual todos ocupam um lugar, 

possuem uma função – lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos –, sem, entretanto, estarem 

necessariamente ligados biologicamente”. 35 Pereira, por sua vez, sintetiza que “a família é o 

primeiro agente sintetizador do ser humano”. 36 O doutrinador Silvio de Salvo Venosa 

responde, de forma técnica: “a família em um conceito amplo é o conjunto de pessoas unidas 

por vínculo jurídico de natureza familiar. Em conceito restrito, família compreende somente o 

núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio poder”.37   

Maria Helena Diniz faz diferente e divide o conceito de família de acordo com um dos 

três sentidos encontrados pela mesma para o vocábulo, sendo estes: sentido amplíssimo, o 

sentido lato e a acepção restrita. No sentido amplíssimo seria “aquela em que indivíduos 

                                                           
34 MADALENO, Rolf. Direito de Família em pauta, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004 p. 18. 
35 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica, Belo Horizonte: Del Rey, p. 36 
36 PEREIRA, Tânia da Silva. Da adoção. in. Direito de família e o novo código civil. DIAS, Maria Berenice; 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.) 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 151 
37 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família, 3ª ed., Vol. 6, São Paulo: Atlas, 2003, p. 16  
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estão ligados pelo vínculo da consangüinidade ou da afinidade” 38. Já a acepção lato sensu do 

vocábulo refere-se aquela formada “além dos cônjuges ou companheiros, e de seus filhos, 

abrange os parentes da linha reta ou colateral, bem como os afins (os parentes do outro  

cônjuge ou companheiro)” 39. Por fim, o sentido restrito restringe a família à comunidade 

formada pelos pais (matrimônio ou união estável) e a da filiação40. 

 Todos estes sentidos são usados pela nossa legislação, dependendo de cada caso, 

graduando os direitos e obrigações de acordo com a proximidade do círculo familiar, como 

explica Gomes41, que conceitua família como “o grupo fechado de pessoas, composto dos 

genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros parentes, unificados pela convivência e 

comunhão de afetos, em uma só e mesma economia, sob a mesma direção” 42. 

De forma mais minuciosa que os demais doutrinadores citados, Rodrigues afirma: 

O vocábulo Família é usado em vários sentidos. Num conceito mais amplo se 
poderia definir família como formada por todas aquelas pessoas ligadas por vínculo 
de sangue, (...); o que corresponde a incluir dentro da órbita da família todos os 
parentes consangüíneos. Numa acepção um pouco mais limitada, poder-se-ia 
compreender a família como abrangendo os consangüíneos em linha reta e os 
colaterais sucessíveis, isto é, os colaterais até quarto grau. Num sentido ainda mais 
restrito, constitui a família o conjunto de pessoas compreendido pelos pais e sua 
prole. É com essa conotação que a maioria das leis a ela se refere.43 

 Durante muito tempo, a constituição da família só era reconhecida socialmente se 

fosse por meio do casamento. Para justificar tal conduta, Bruno cita que “o intervencionismo 

estatal levou a instituição do casamento: convenção social para organizar os vínculos 

interpessoais” 44, que, segundo Pereira, “foi a forma encontrada para impor limites ao homem, 

ser desejante que, na busca do prazer, tende a fazer do outro um objeto” 45 .  

  Com a revolução industrial, tal estrutura sucumbiu com o surgimento de, segundo 

Rosa, “uma nova concepção de família, formada por laços afetivos de carinho, de amor” 46. 

                                                           
38 DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5. p. 9. 
39 Ibidem. p. 10. 
40 Ibidem. p.cit. 
41 GOMES, O. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 33. 
42 GOMES, 1998. p. 35. 
43 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, Vol. 06, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 4/5. 
44 BRUNO, Denise Duarte. Mulher e família no processo constituinte de 1988, Tese de mestrado em Sociologia 
da UFRGS, 1995. p. 82. 
45 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, p. 35. 
46 ROSA, Alexandre, Amante Virtual – (in)conseqüências no Direito de Família e Penal. Florianópolis: Habitus, 
2001.p.162. 
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Agora que já fora apresentado o conceito que se tem de família, e como esta ficou ligada ao 

casamento, se parte para a conceituação da união estável, objeto de estudo desta monografia. 

Depois de uma detalhada análise do surgimento da união estável, se faz necessária 

uma conceituação, minimamente rasa, acerca das características de tal instituto, afinal, não há 

de se falar em união estável antes mesmo de explanar sobre o que se busca defender no 

reconhecimento, pois tal atitude seria o mesmo que tentar debater sobre a diversidade das 

flores sem prestar atenção na planta que a gerou. Analisar efeitos sem a busca da causa não é 

de bom grado à consciência humana, que tende a ser investigativa e interrogativa ao máximo, 

característica inerente aos próprios caminhos do saber científico e filosófico.  

De acordo com a doutrinadora Dias, “com segurança, só se pode afirmar que a união 

estável inicia de um vínculo afetivo” 47. Tal conceituação é bem-vinda, uma vez que no 

cenário atual da sociedade, em que surgem novos costumes a cada acrescer de década, no qual 

hábitos tradicionais continuam a vigorar há vários séculos, fica difícil identificar o que cada 

relacionamento afetivo busca representar para o casal e perante o convívio social, razão pela 

qual se discutem questões anteriormente dadas como insólitas. Para isso basta lembrar-se de 

como se tornou complexo de discernir o que é união estável e o que é namoro, devido às 

similaridades que tais enlaces acabaram ganhando ao longo da História. 

Para a doutrinadora Diniz, “a união estável distingue-se da simples união carnal 

transitória e moralmente reprovável, como a incestuosa e adulterina. Logo, o concubinato é 

gênero do qual a união estável é espécie” 48. Faz-se válido tal entendimento, pois é baseado no 

mesmo que as espécies de concubinato tomaram rumo diferente perante o Direito, uma vez 

que a modalidade chamada de impura continua a ser reprovada pela sociedade e pela 

legislação, o que pode ser considerado razoável, uma vez que mesmo num Estado que preza a 

liberdade de pensamento e de expressão, não se pode admitir muito menos fomentar a 

existência de vínculos que ferem os mais basilares princípios da moral humana, princípios 

estes que podem ser considerados como uma das razões pela qual o ser humano é classificado 

como animal racional. É muito diferente de se reconhecer a união homoafetiva, pois o excesso 

de concessões gera riscos de diversos graus dentro do âmbito jurídico, e por que não, no 

âmbito moral de toda a estrutura que se busca construir desde o alvorecer do conhecimento e 

                                                           
47 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das famílias. 5. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 165. 
48 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 5. Vol. -  23.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 386.  
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da noção de família, uma sociedade tão complexa e necessária para a continuidade e o avanço 

do sentido real da vida em grupo. 

Quanto a Miranda, assim como outros doutrinadores do fim do século XX, defende 

que uma união sem casamento é fenômeno estranho ao Direito de família, gerando somente 

diretos obrigacionais. Afirma o mesmo que:  

O concubinato não constitui, no direito brasileiro, instituição de direito de família. A 
maternidade e a paternidade ilegítimas o são, isso não quer dizer que o direito de 
família e outros ramos do direito civil não se interessem pelo fato de existir, 
socialmente, o concubinato. 49 

 Tal opinião é válida, pois reflete a forma como é encarada pelos juristas mais técnicos 

a problemática social causada pela valorização e reconhecimento da existência da união 

estável como forma de entidade familiar. O que muitas vezes se ignora é o fato de que antes 

de ser criado o Direito, já existia o casamento, e antes deste, já existia o concubinato. Torna-

se compreensiva a dificuldade de regulamentação, uma vez que o Direito não vivenciou a 

verdadeira razão da existência dos relacionamentos humanos, os conceituando de forma 

gramatical, o que não parece muito adequado no ponto de vista atual. 

Quanto à natureza jurídica deste tipo de enlace familiar, responde Bittencourt que “o 

concubinato ou a união estável são fatos sociais e fatos jurídicos.” 50·. Em contraponto com tal 

definição curta, esclarece o doutrinador Venosa que “o casamento é um fato social e um 

negócio jurídico. Fato jurídico é qualquer acontecimento que gera conseqüências jurídicas. A 

união estável é um fato do homem que, gerando efeitos jurídicos, torna-se um fato jurídico.”51 

 A natureza jurídica da união estável é tão complexa e discutível como a do casamento, 

uma vez que são formas de relacionamento que buscam o amparo à família e até mesmo aos 

casais, uma vez que uma família não precisa necessariamente de uma prole para existir, pois 

se caso tal requisito fosse necessário, todos os casais que possuem problemas relacionados à 

infertilidade ou que apresentassem condições impeditivas de procriação teriam seus 

casamentos considerados nulos ou até mesmo inexistentes. Seria também tal requisito 

altamente impeditivo para as uniões homoafetivas, nas quais, por motivos biologicamente 

óbvios, o casal homossexual nunca conceberá filhos com DNA de ambos. Difícil também se 

                                                           
49 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. v.7. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 211. 
50 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Alimentos. 4. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1985, p.15. 
51 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Casamento e União Estável. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.40. 
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tornaria o casamento de idosas, cuja gravidez é considerada de alto risco, devido ao 

envelhecimento do corpo.  

 Voltando ao conceito de união estável, Venosa, de forma esclarecedora, cita também 

que 

(...) é importante reiterar que o legislador do Código Civil optou por distinguir 
claramente o que se entende por união estável e por concubinato, não podendo mais 
essas expressões ser utilizadas como sinônimas, como no passado. O termo 
concubinato fica reservado, na forma do art. 1727, as relações não-eventuais entre o 
homem e a mulher, impedidos de casar (...). Trata-se da união sem casamento, 
impura ou adulterina.52  

 Venosa faz menção e concorda com a conclusão de Pereira de que “com a evolução do 

pensamento construtor da doutrina sobre o direito concubinário, podemos dizer que o 

concubinato não adulterino e união estável e o adulterino continua sendo o concubinato 

propriamente dito.” 53 

 Para Venosa é importante tal distinção, “(...), pois há conseqüências jurídicas diversas 

em cada um dos institutos. No concubinato podem ocorrer os efeitos patrimoniais de uma 

sociedade de fato, sem que existam direitos dedicados exclusivamente a união estável, tratada 

muito proximamente como se matrimonio fosse”.54 

 Acerca do assunto, Rodrigues conceitua a união estável “como união do homem e da 

mulher, fora do matrimônio, de caráter estável, mais ou menos prolongada, para o fim da 

satisfação sexual, assistência mútua e dos filhos comuns e que implica uma presumida 

fidelidade da mulher ao homem”.55  

 Diniz56, por sua vez, em relação aos requisitos para a união estável, cita: a diversidade 

de sexo, a ausência de matrimonio civil válido e de impedimento matrimonial entre os 

conviventes, a notoriedade de afeições recíprocas, a honorabilidade, a fidelidade ou lealdade, 

a coabitação, e a colaboração da mulher no sustento do lar. 

 Torna-se enriquecedor para o presente estudo contemplar o quadro sinótico contido na 

próxima página, elaborado pela doutrinadora supracitada, por meio do qual é possível 

visualizar toda a estrutura da união estável, em diversos aspectos jurídicos:  

                                                           
52 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Casamento e União Estável. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009. p.399 
53 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Direito de Familia e o atual código civil. 2001, p.213 
54 VENOSA, Silvio de Salvo, 2008. p.400. 
55 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. v. 6. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 287. 
56 DINIZ, Maria Helena, p.369-381 
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Quadro Sinótico do Direito Convivencial 57 

 

Conceito de União Estável 

É uma união duradoura de pessoas livres e de  

sexos diferentes, que não estão ligadas entre si 

por casamento civil. 

    diversidade de sexo 

    continuidade das relações sexuais 

    ausência de matrimônio civil válido e de 

    impedimento matrimonial entre os conviventes 

  essenciais notoriedade de afeições recíprocas 

    honorabilidade 

    fidelidade 

    coabitação 

    colaboração da mulher no sustento do lar 

    dependência econômica da mulher 

    existência de prole comum 

Elementos   compenetração das famílias 

da secundários58 criação e educação pela convivente 

União Estável dos filhos do companheiro 

    casamento religioso sem efeito civil 

    casamento no estrangeiro 

    situação da convivente como 

    empregada doméstica do companheiro 

    
maior ou menor diferença de idade entre os 

conviventes 

    existência de contrato de convivência 

    União duradoura, sem casamento, entre homem  
  concubinato e mulher livres e desimpedidos, isto é: solteiros, 

  puro 
viúvos ou separdados extrajudicial ou 

judicialmente 
Espécies de     ou de fato 

Uniões de Fato   
adulterino 

Se um dos concubinos  

  concubinato for casado 

  impuro 
incestuoso 

Se houver parentesco próximo 

    entre os amantes 

                                                           
57 DINIZ, Maria Helena, p.427 
58 Vale lembrar que os elementos secundários da união estável têm caráter duvidoso quanto à sua validade, 
sendo divergentes até entre os doutrinadores que defendem ser a união estável uma entidade familiar de 
conceituação ampla. 
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2.1.2 Posicionamento dos Tribunais 

 

 Em busca de um conceito mais unânime e realista, foi consultado o arquivo de 

jurisprudências de três Tribunais de Justiça do país, sendo estes: o Tribunal de Justiça mineiro 

(TJ-MG); o Tribunal de Justiça gaúcho (TJ-RS), e, por fim, o Tribunal de Justiça fluminense 

(TJ-RJ). 

 Na maioria dos casos analisados do primeiro (TJ-MG), no qual podem ser encontradas 

19 (dezenove) jurisprudências sobre tal questão até o momento da pesquisa (outubro de 

2011), pode se constatar o conceito de união estável utilizado reiterada vezes em tal tribunal, 

como o utilizado na ementa abaixo, que teve como relatora a Des. Maria Elza: 

UNIÃO ESTÁVEL. VÍNCULO AFETIVO COM FINALIDADE DE 
FORMAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
PLURALIDADE DE RELACIONAMENTOS AMOROSOS DURADOUROS. 
Reconhecida pela própria apelante e comprovada pelo conjunto probatório a 
pluralidade de relacionamentos amorosos duradouros que Antônio Luciano Pereira 
mantinha com outras mulheres, quando se envolveu com a recorrente, não há como 
reconhecer a existência de UNIÃO ESTÁVEL, pois o relacionamento havido entre 
ambos ficou longe de caracterizar uma entidade familiar. Entender o contrário é 
vulgarizar e distorcer o CONCEITO de UNIÃO ESTÁVEL, instituto jurídico que 
foi consagrado pela Constituição Federal de 1988 com a finalidade de proteger 
relacionamentos constituídos com fito familiar. (Apelação Cível Nº 
1.0000.00.336060-9/000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: 
Maria Elza, julgado em 30/10/2003.) 

 Pode se observar também os requisitos essenciais ao reconhecimento da união estável, 

como a observância do Princípio da Monogamia e o animus familis, que se trata da presença 

da intenção de constituir família, como citado na ementa do Des. Edivaldo George, 

reproduzida abaixo: 

UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO - OBEJTIVO DE CONSTITUIR 
FAMÍLIA. O objetivo de constituir família é o requisito que diferencia 
a UNIÃO ESTÁVEL dos demais relacionamentos afetivos não formalizados. O 
escopo da Constituição Federal é de reconhecer e proteger todo e qualquer núcleo 
familiar, daí que para se caracterizar a UNIÃOESTÁVEL devem-se buscar os 
elementos caracterizadores do CONCEITO de família. O essencial é que se tenha 
formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, repita-se. (Apelação 
Cível N° 1.0024.03.006447-1/001, Setima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
MG, Relator: Edivaldo George dos Santos, julgado em 22/11/2005.)  

 Também lança mão de um rol de requisitos para o reconhecimento da união estável, 

assim como o desembargador supracitado, o Des. Darcio Lopardi Mendes, como se observa 

no trecho de uma ementa na qual o mesmo figurava como relator:  
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Acolheram preliminar suscitada de ofício, prejudicado o exame do agravo retido 
interposto pelos Requeridos e negaram provimento ao agravo retido interposto pela 
Autora. No mérito, negaram provimento ao primeiro apelo e deram provimento ao 
segundo. Direito de Família - Reconhecimento de UNIÃO ESTÁVEL - Requisitos 
- Art. 1.723 do CC - Desentranhamento de documento apresentado de forma 
intempestiva, juntamente com a apelação - Agravo retido - Decisão que indeferiu 
oitiva de testemunhas. - Para a configuração da UNIÃO ESTÁVEL são 
indispensáveis alguns requisitos, quais seja dualidade de sexos, convivência 
duradoura e contínua, honrabilidade (respeito entre os conviventes), notoriedade de 
afeições recíprocas, fidelidade presumida, coabitação (no sentido de não aceitar o 
simples namoro ou relação passageira) e, principalmente, o objetivo de constituir 
família. (...) (Apelação Cível N° 1.0701.07.190495-0/001, Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, julgado em 
21/08/2008.) 

 Neste estado, constata-se que a maioria dos pedidos que chegaram à segunda instancia 

foram negados, levando-se em conta o princípio da monogamia, que é aplicado tanto para a 

concretização da união estável tanto quanto para o casamento, o que leva a tese de que tais 

pedidos ocorram em casos em que um dos companheiros já fora casado, porém, apesar da 

separação de corpos em relação ao ex-cônjuge, não regularizou ainda a situação de seu estado 

civil, se mantendo “casado” para todos os efeitos legais. 

  Como última observação relativa ao posicionamento do tribunal mineiro, há uma 

ementa na qual foi relator o Des. Brandão Teixeira, que faz menção a um caso no qual existe 

um filho em comum entre o casal, citado infra: 

UNIÃO ESTÁVEL. FILHO COMUM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 
CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. INTENÇÃO DE 
FORMAR FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. Consoante entendimento do STJ. "o 
prazo de cinco anos a que se refere o art. 1º da Lei nº 8.971/94 está confinado aos 
benefícios da Lei nº 5.478/68 e aos direitos sucessórios, não condicionando o  
CONCEITO  de  UNIÃO  ESTÁVEL, que já na Lei nº 9.278/96 está apresentado 
como "convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher 
estabelecida com objetivo de constituição de família" (RESP 246909/SP), mormente 
diante da existência de filho em comum. (Apelação Cível N° 1.0637.02.014179-
1/001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MG, Relator: Brandão 
Teixeira, julgado em 11/03/2005.) 

 

 Após a análise das decisões do TJ-MG, se parte para a busca do posicionamento do 

tribunal gaucho (TJ-SC), de boa fama por ser revolucionário e sempre estar um passo a frente 

dos demais tribunais do país.  

 Torna-se válido salientar que, antes do Código Civil de 2002 entrar no nosso 

ordenamento jurídico, havia apenas quatro ementas versando sobre a união estável no tribunal 

de justiça de Minas Gerais. 
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 No Tribunal de Justiça gaúcho, há uma tendência curiosa em relação aos requisitos 

necessários para o reconhecimento da união estável para fins previdenciários, pois em 

diversas ementas, discursou a Des. Maria Isabel, da Vigésima segunda câmara cível, como 

pode ser observado neste processo infra: 

 AGRAVO. PENSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO DE SEGURADA 
FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA. 1. Na ausência de fundamento legal, o companheiro de segurada 
falecida não faz jus ao recebimento de pensão por morte pela autarquia estadual. 
Hipótese em que não há prova da dependência econômica do ex-companheiro em 
relação à segurada falecida. 2. O preenchimento dos requisitos para 
o reconhecimento de união estável previstos na lei civil não confere à companheira 
a qualidade de dependente para fins previdenciários. É que a Constituição da 
República outorgou autonomia aos Estados-membros para organizar o sistema 
previdenciário aos servidores públicos. A Constituição da República de 1988 não 
revogou a lei previdenciária estadual pela, porquanto não se pode confundir o 
instituto da união estável com a definição dos dependentes para efeitos 
previdenciários. Recurso desprovido. (Agravo Nº 70044388403, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 
Julgado em 25/08/2011) 
 

  Todavia, na sétima câmara cível do mesmo tribunal, a Des. Maria Berenice Dias 

dispensa o requisito de cinco anos de convivência e enaltece outras características, alargando 

assim a abrangência para o reconhecimento da união estável, como se nota na ementa a 

seguir: 

APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. Impõe-se o não-conhecimento dos 
documentos juntados com o recurso, pois não se enquadram no conceito de 
documento novo, a teor do art. 397 do diploma processual civil. UNIÃO 
ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. Mesmo que a coabitação tenha se dado após 
curto tempo de namoro, e na residência dos pais de um dos conviventes, viável 
o reconhecimento da união estável, encontrando-se presentes os requisito legais. 
Inteligência do art. 1º da Lei 9278/96 e art. 1.723 do Código Civil. ALIMENTOS À 
MULHER. Ainda que jovem 36 anos de idade encontra-se presente a necessidade 
alimentar da mulher, que ainda não tem profissão definida, abandonou o trabalho 
para cuidar da filha e encontra-se em processo de separação de uma relação na qual 
mantinha um bom padrão de vida.(...) (Apelação Cível Nº 70006795579, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 
15/10/2003) 
 
 

 Em outra ementa, o Des. Luiz Felipe é favorável ao reconhecimento de uma união 

estável, usando o Princípio da Razoabilidade para conferir o status de entidade familiar a um 

casal de aeronautas: 

 

APELACAO CIVEL. UNIAO ESTAVEL. Termo inicial da relação. Notórias são 
as dificuldades que o julgador enfrenta na definição de uma data tanto quanto 
possível precisa do inicio da união estável. Isso porque, tratando-se de uma relação 
meramente fática, que em geral se inicia por um prévio período de namoro e 
aproximação gradativa, difícil e localizar um exato marco temporal que delimite a 
transição de uma fase para outra do relacionamento. No caso, ha que ter em conta a 
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peculiaridade do relacionamento do casal, decorrente de suas atividades 
profissionais, uma vez que ambos são aeronautas, sendo ele então sediado no Rio de 
Janeiro e ela em São Paulo. Tal circunstancia impediu inicialmente a vida em 
comum sob o mesmo teto, mas, por se tratar de um óbice externo, decorrente da 
atividade profissional de ambos, não deve ser tido como apto para afastar a 
estabilidade da relação. (...) (Apelação Cível Nº 70002391522, Sétima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
20/06/2000.) 
 

 Já o Des. Eldorado do Sul, da 8ª Câmara Cível, abre mão do tempo excessivo para o 

reconhecimento, fazendo questão apenas de razoável duração e o “animus familis”: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. TEMPO DE DURAÇÃO. 
PARTILHA. Sendo convincente e robusta a prova oral produzida pela autora, pode, 
por si só, conduzir ao reconhecimento da união estável. Não foge do conceito de 
duradoura, a entidade familiar que perdurou por vinte meses, se presentes os demais 
requisitos, v.g., o objetivo de constituir família. Reconhecida a união estável, a 
partilha dos bens adquiridos na sua vigência é mera conseqüência. Apelação 
desprovida. (SEGREDO DE JUSTIÇA). (Apelação Cível Nº 70021787916, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, 
Julgado em 29/11/2007.) 
 
 

 O Des. Genaro José Baroni, da 1ª Câmara de Férias, reforça o entendimento do Des. 

Eldorado do Sul, num caso de pensão previdenciária: 

 

UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO - PENSÃO - DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO - FAZENDA PÚBLICA. O reconhecimento da união estável 
não se faz dependente de tempo certo de convivência: basta seja duradoura, pública 
e continua (Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3°, e artigo 1° da lei 
9.278/96). A união estável ao tempo que enseja direitos patrimoniais, alimentícios e 
até mesmo sucessórios, também se presta para assegurar direito à pensão por morte. 
(...) (Apelação e Reexame Necessário Nº 599489085, Primeira Câmara de Férias 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 
23/09/1999.) 
 
 

 Para finalizar, se tem a ementa do Des. Alzir Fellipe, também da 8ª Câmara Cível, que 

classifica como “sociedade de fato” a simples convivência de um casal sob o mesmo teto: 

 
Apelação cível. Ação declaratória de união estável. Pressupostos. sociedade de fato. 
Partilha de bens. Prova. Assistência judiciária gratuita. A simples convivência de um 
casal sob o mesmo teto não tem condão de transformar tal relacionamento em  união 
estável, que exige o preenchimento de requisitos legais para ser reconhecido. 
Demonstrando a prova que, mesmo não se caracterizando a união estável houve 
sociedade de fato entre os concubinos, impõe-se a partilha de bens adquiridos na 
constância da convivência, observada a contribuição de cada um e, na 
impossibilidade de definição desta, assegurada a meação. (Apelação Cível Nº 
70000283861, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir 
Felippe Schmitz, Julgado em 16/12/1999) 
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 Por fim, é proposta uma analise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJ-RJ), que conta com 15 (quinze) decisões recentes pertinentes ao tema abordado 

neste estudo, o conceito e reconhecimento da união estável. Deve-se ter em mente que 

conceituar este tipo de enlace familiar sem citar os requisitos para seu reconhecimento é 

deveras dificultoso, uma vez que tal união advém de uma situação fática. 

 Sendo assim, o Des. Marcelo Lima, da Quarta Câmara Cível define com propriedade o 

rol de requisitos para o reconhecimento da união estável: 

 
Apelação cível - direito de família - ação declaratória de reconhecimento de  união  
estável julgada improcedente - ausência de prova cabal dos requisitos da união  
estável - art. 226, §3º, DA CRFB - prova testemunhal a comprovar a inexistência de 
situação de fato que atenda aos pressupostos legais de reconhecimento da união 
estável  sentença que se mantém. 1. Trata-se de ação declaratória de união estável, 
afirmando a parte autora/apelante, que conviveu maritalmente por 7 anos, com o de 
cujus, irmão das três rés, relacionamento este duradouro, público, contínuo, e com 
intuito de constituição de família. 2. Sentença que julgou improcedente o pedido 
autoral, considerando a ausência de prova da união estável. 3. São pressupostos 
da união estável: a) união informal entre duas pessoas com convivência more 
uxorio sob o mesmo teto com affectio maritalis; b) a durabilidade da 
convivência por um lapso de tempo prolongado; c) a publicidade, ou seja, 
notoriedade da união; d) continuidade da união com objetivo de constituição de 
família. (...) (0008352-21.2005.8.19.0210 – APELACAO - DES. MARCELO 
LIMA BUHATEM - Julgamento: 21/09/2011 - QUARTA CAMARA CIVEL) 

 

 Em outra decisão, o mesmo desembargador diferencia namoro e noivado da união 

estável, utilizando os mesmos requisitos da ementa anterior: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA JULGADA 
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DOS REQUISITOS 
DA UNIÃO ESTÁVEL - ART. 226, §3º, DA CRFB - IMPOSSIBILIDADE DE SE 
EQUIPARAR NAMORO E NOIVADO À UNIÃO ESTÁVEL SOB PENA DE 
INSEGURANÇA JURÍDICA PARA AS RELAÇÕES SOCIAIS ÍNTIMAS E 
AFETIVAS - NÃO COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL ALEGADO 
ESFORÇO EM COMUM NA CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO DEMANDA 
AÇÃO PRÓPRIA NO JUÍZO CÍVEL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-
se de ação declaratória de união estável c/c partilha, afirmando a parte autora 
apelante, que conviveu maritalmente com o apelado, por 2 ou 3 anos antes de se 
casarem, relacionamento este duradouro, público, contínuo, e com intuito de 
constituição de família.2. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral, 
considerando a ausência de provas da união estável. (...) 4. A apelante não logrou 
demonstrar a presença concomitante dos pressupostos acima referidos que levasse a 
certeza da união estável que alega ter vivido com o apelado. 5. Prova testemunhal 
segura no sentido de que, antes do casamento, as partes se apresentavam como 
namorados ou noivos. 6. Interpretação restritiva do  conceito  de  união estável. 
Impossibilidade de se equiparar namoro e noivado à união estável, sob pena de 
gerar insegurança jurídica para os relacionamentos íntimos e afetivos, que 
apresentam algumas características comuns à união estável. (...) No caso dos autos, 
as partes demonstravam possuir ânimo de futuro casamento, sendo o namoro e os 
noivados relacionamentos preparatórios, que não se confundem com união estável. 
9. Esforço em comum das partes para a construção do imóvel objeto da partilha. Não 
se comprovando a união estável, a via eleita pela autora mostra-se imprópria, 



41 
 

facultando-se a interessada propor a ação competente no juízo cível. Salienta-se que 
o pedido de reconhecimento de união estável é autônomo e prévio ao pedido de 
partilha de bens, não demonstrada a união estável, impossível se prosseguir com a 
partilha do patrimônio. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. (0014914-
62.2008.8.19.0203 – apelação - DES. MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 
31/08/2011 - QUARTA CAMARA CIVEL) 

 
 Em outra decisão deste tribunal, a Des. Ana Maria faz o discernimento entre o mero 

concubinato e a união estável, em um caso em que o concubino ainda é casado: 

 

Civil. Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, com 
pedido cumulado de partilha de bens. Sentença de improcedência. Apelação da 
Autora. A relação não eventual entre o homem e a mulher, mantida paralelamente ao 
casamento, sem que haja separação de fato, não constitui união estável, mas mero 
concubinato, visto que essa convivência não tem por fim essencial a formação de 
verdadeira entidade familiar. Precedentes do TJRJ. Impossibilidade 
de reconhecimento de relações concomitantes em razão do princípio da 
monogamia, adotado no sistema jurídico brasileiro, e 
do conceito de união estável, instituto jurídico que foi consagrado pela Constituição 
Federal de 1988 com a finalidade de proteger relacionamentos constituídos com 
elementos integradores do conceito de família. Inexistência de prova de contribuição 
econômico-financeira da Apelante a ensejar eventual partilha dos bens. 
Desprovimento da apelação. (0010644-97.2005.8.19.0203 - DES. ANA MARIA 
OLIVEIRA - Julgamento: 22/03/2011 - OITAVA CAMARA CIVEL) 

 

 Para finalizar definitivamente as observações feitas acerca das jurisprudências, pode 

ser citada uma ementa em que a Des. Cristina Tereza, da Segunda Câmara Cível acerca da 

possibilidade de reconhecer uma união estável havida inicialmente dentro de um “triângulo 

amoroso”, como reproduzido abaixo: 

 

Apelação cível. Reconhecimento de união estável cumulada com partilha de bens. 
Acervo probatório, oral e documental que aponta para a existência 
da união estável somente a partir de agosto/2000. Afirmação da parte autora de que 
a união se concretizara a partir de 1996 que se incompatibiliza com outro 
relacionamento de convivência do réu. Triângulo relacional e relações amorosas 
eventuais e alternativas que não se coadunam com o conceito de entidade familiar 
previsto no art. 226 §3º CF/88. Inexistência de patrimônio comum amealhado no 
período pelo casal. Impossibilidade de partilha de imóveis se estes foram adquiridos, 
pouco tempo após o início da união, a partir da venda de aquisições anteriores que 
integravam exclusivamente o patrimônio do réu. Inteligência do §1º da Lei 9278/96. 
Provimento do primeiro recurso para afastar a partilha. Desprovimento do segundo. 
(0069680-31.2004.8.19.0001 DES. CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 
21/11/2007 - SEGUNDA CAMARA CIVEL) 

 

 A seguir, agora que expostos os conceitos e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais acerca da união estável, passa-se para o capítulo em que as questões 

norteadoras deste trabalho serão respondidas. 
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CAPÍTULO III - O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL  

 

3.1 O perfil das pessoas que buscam o reconhecimento 

 

A questão do reconhecimento da união estável tem suma importância para o Direito e 

para a sociedade, uma vez que tal atitude torna-se cada vez mais presente e comum em nosso 

meio, o que se traduz em um divisor de águas em se tratando da configuração familiar 

brasileira, que, devido à tradição cristã, sempre enalteceu o casamento e menosprezou outras 

formas de constituição de laços familiares, tratando-as como vulgares, irregulares ou banais. 

Negar a relevância desse instituto é negar os fatos atuais, a realidade de nossa 

sociedade, que cada vez busca novas formas de se integrar de forma afetiva. Dentro de poucas 

gerações, com a quebra dos dogmas e o esclarecimento da população, tal enlace familiar tem 

grandes chances de se tornar o mais procurado por aqueles que buscam dotar de segurança 

jurídica seus relacionamentos, cada vez mais passageiros e numerosos. 

Na busca de um perfil das pessoas que requerem o reconhecimento de suas uniões 

estáveis, foi feita uma breve e objetiva coleta de dados em dez processos findos do Núcleo de 

Prática Jurídica da Uniabeu – Nilópolis, como pode ser visualizado na tabela do Anexo I. 

Durante análise, percebe-se que, das dez ações de reconhecimento de união estável 

analisadas, apenas em uma o companheiro figurava como autor, sendo as outras nove de 

autoria das companheiras, como pode ser visto no anexo contido no final deste trabalho. 

Pode-se então questionar se seria uma tendência que a mulher buscasse mais o 

reconhecimento de tais uniões que os homens. 

Quanto às idades das partes autoras, apenas uma tinha menos de trinta anos, havendo 

quatro autoras com idade de trinta e um até quarenta anos, e cinco com idades de quarenta e 

um a cinquenta e um anos, o que nos leva a concluir que tais mulheres buscaram o 

reconhecimento de suas uniões durante a maturidade, após anos de convivência. 

Quanto às idades das partes rés, somente em um caso houve a menção pela parte 

autora de tal informação, sendo em todos os demais casos omitido tal dado, o que é curioso, 

visto que é aceitável que se saiba, que se mencione, pelo menos a idade da pessoa com quem 
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se relaciona. Este fenômeno inesperado impediu a comparação etária entre autores e réus 

nesta pesquisa. 

No aspecto profissão da parte autora, a maioria de identificou como “do lar” (quatro 

pessoas), exercendo as demais alguma profissão remunerada, sendo estas: vendedora 

autônoma, cabeleireira, auxiliar de serviços gerais, acompanhante e até mesmo doméstica. O 

único autor homem se identifica como cozinheiro, ou seja, profissões de baixa remuneração, 

que não chegam a ultrapassar dois salários mínimos. 

Já a profissão da parte ré variou muito, existindo desde um gari até um empresário, 

passando por um PM, um marinheiro, uma garçonete, um vendedor, um autônomo, um 

estofador e um balconista. Apenas em um auto não foi mencionada a profissão do réu, o que 

sugere que este esteja desempregado. Como pode ser visto, as profissões das partes rés 

praticamente se equiparam em termos salariais as profissões exercidas pelas partes autoras, o 

que sugere que as rendas dos casais se complementa para cobrir as despesas da casa, o que 

justifica a dependência econômica que, principalmente as mulheres, possuem em relação aos 

seus companheiros, chegando ao extremo de suportar os atos de violência destes em nome do 

sustento da família.                                                                                                                                                                                                                                      

Analisando o número de filhos, em média as famílias são numerosas (dois a três 

filhos) que geralmente ainda são crianças e adolescentes, com idades variando de três a vinte 

e sete anos de idade, tendo a maioria deles (15 do total de 21) nascido durante a união estável 

de seus pais, o que destaca a concepção popular de que “constituir família” está relacionado à 

existência de prole em comum.  

Como possível causa da dissolução, em quatro casos foi mencionada a violência dos 

companheiros, e em uma destas, aliada ao alcoolismo. Nos demais casos, há omissão, o que 

deixa dúvidas em relação a uma tentativa de “acobertamento” ao que realmente levou a união 

estável à dissolução. 

Em relação ao número de anos de convívio dos casais, a média é de treze anos, sendo 

que o mais breve foi de três anos e o mais duradouro, de vinte e sete anos de união estável. O 

fato da maioria absoluta - nove dos dez casos – ser de uniões estáveis de longa duração se 

justifica na falta de informação da sociedade, principalmente das classes sociais mais baixas, 

que desconhecem o fato de que não é mais necessário tanto tempo de convivência para 

assegurar direitos, sendo tal dispensa sido feita pela Lei n. 9.278/96, já citada nos capítulos 
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anteriores, que não quantificou prazo de convivência e gerou também a presunção iuris et de 

jure de que os bens adquiridos a título oneroso na constância da convivência são frutos do 

esforço comum, afastando questionamentos sobre a efetiva participação de cada convivente 

para proceder à partilha igualitária de bens, como menciona Dias.59 

O que pode ser presumido é que algumas destas autoras podem ter passado anos 

mantendo tal união, mesmo sendo violentas e desagradáveis em virtude do medo de ficarem 

desamparadas e desprotegidas durante o processo, como ocorre com aquelas que buscam 

justiça através da Lei Maria da Penha, que, além de reconhecer como família qualquer relação 

íntima de afeto, também veio ao nosso ordenamento tendo como um de seus objetivos a 

proteção à dignidade da pessoa humana e da família. 

Quanto aos bens adquiridos pelo casal durante a união estável, em quatro casos se trata 

se um imóvel, em três casos são benfeitorias que contaram com a colaboração da parte autora, 

em um caso havia uma empresa em comum, enquanto em dois casos não existiam bens em 

comum, sendo as divisões feitas de forma igualitária (50% para cada companheiro). Tal 

divisão é dolorosa e muitas vezes injusta quando quem advoga para a parte autora não 

consegue convencer o Judiciário que houve uma justa colaboração entre os companheiros 

para a construção de tal patrimônio, visto que, como cita Pereira: 

Em um primeiro momento, nas situações em que a mulher não exercia atividade 
remunerada e não tinha outra fonte de renda, os tribunais concediam alimentos de 
forma “camuflada”, sob o nome de indenização por serviços domésticos, talvez em 
compensação dos serviços de cama e mesa prestados por ela.60 

Tratando-se dos desfechos dos processos, a maioria aconteceu por meio de acordo na 

audiência de conciliação (em cinco deles), ocorrendo em dois a desistência da ação, e, em 

outros dois casos, arquivamento por falta de endereço da parte ré, enquanto um dos autos, no 

único em que o companheiro figura como autor, ainda está em andamento, não tendo 

terminado até o momento do recolhimento dos dados. 

 Como motivação para o pedido de reconhecimento, curiosamente foi observado que as 

partes autoras o buscaram para a dissolução, no mesmo processo! O que se conclui é que, pelo 

menos nos casos ocorridos no NPJ/Uniabeu, ninguém buscou o reconhecimento a fim de 

“emoldurar e pôr na parede” a sentença declaratória, mas sim devido à necessidade lógica de 

reconhecer a união antes de dissolvê-la, situação observada em todos os processos 

                                                           
59 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das famílias. 5. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 160/161. 
60 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Da união estável. Belo Horizonte: Del Rey, p.263.  



45 
 

consultados, o que confirma a opinião doutrinária de que na maioria dos casos, a união estável 

só pode ser identificada quando esta termina. Esta situação se dá devido à natureza fática da 

união estável, o que pode ser mais bem vislumbrado através de exemplos: 

 1º exemplo: Um casal de jovens, sendo ambos solteiros e desimpedidos de casar, 

depois de um período de namoro, resolve juntar suas economias e comprar uma casa, e fazem 

desta sua residência. Durante anos o casal se mantém nesta situação, até que decidem se casar, 

tanto no regime religioso como no regime civil. No caso em tela, não há de se falar que houve 

uma união estável antes do casamento, pois quando ocorre o segundo, o principal elemento do 

primeiro se perde, a não-ocorrência de matrimônio.  

 2º exemplo: Uma mulher passa a morar junto com seu namorado, adquirindo bens e 

um imóvel, enquanto esta não conclui seu curso superior, exigência dela mesma para que 

ocorra o casamento. No entanto, durante o transcorrer da faculdade, ela se apaixona por um 

colega de classe, termina o namoro e se casa com este algumas semanas depois. Neste caso, 

poderá ser reconhecida a união estável ocorrida com o primeiro durante o tempo que 

estiveram junto com o intuito de constituir família. 

3º exemplo: Um homem divorciado, após um período de relacionamento com uma 

mulher solteira, a convence a morar sob o mesmo teto que ele, se mudando para a casa do 

mesmo. O casal não oficializa a união durante anos, até o óbito do companheiro. A 

companheira então procura o judiciário em busca do reconhecimento da união que possuía 

com o de cujus, na intenção de assegurar seus direitos na herança e patrimônio de seu 

companheiro. Neste caso, é claramente observada a existência de união estável, e seu 

reconhecimento é de cunho declaratório.  

 4º exemplo: Um casal de meia-idade, após estarem juntos há um tempo, resolve morar 

na mesma casa, como no exemplo anterior. Em meio a tudo isto, esta união gera filhos em 

comum. Porém, depois de alguns anos, o homem se mostra violento e passa a ter vícios, 

começando a ofender, e depois agredir sua companheira. Após suportar tal terrível situação 

em nome da família e dos filhos, a companheira resolve procurar o judiciário em busca da 

dissolução desta união estável. No entanto, esta é orientada que, para ocorrer a “separação”, é 

preciso antes ser reconhecida pelo juiz a existência da união, por questões lógicas de Direito. 

Este ultimo exemplo é o caso mais recorrente na pesquisa feita no NPJ consultado.   
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3.2 – As vantagens e desvantagens da união estável em relação ao casamento 

 

Na legislação vigente, apesar de não haver hierarquia entre os dois institutos, fica clara 

a diferença do tratamento dado a cada tipo de entidade familiar pelo legislativo. O Código 

Civil de 2002 apenas compilou a definição de união estável que já existia nas leis anteriores, 

como a Lei n. 8.971/94 e a Lei n. 9278/96, tratando tal enlace familiar em apenas cinco 

artigos, ficando acomodado no referido código antes somente da tutela e curatela, tendo o 

legislador justificado tal atitude como sendo em razão de que a união estável só foi 

reconhecida constitucionalmente quando o Código já estava em elaboração, como lembra 

Dias.61 

A mesma doutrinadora explica, mais adiante, que:  

o tratamento, no entanto, não é igual ao do casamento. Ainda que concedido direito 
a alimentos e assegurada partilha igualitária dos bens, outros direitos são deferidos 
somente aos cônjuges. O convivente não está incluído na ordem de vocação 
hereditária, tendo somente direito à concorrência sucessória quanto aos bens 
adquiridos na vigência do relacionamento. Também é subtraída do parceiro 
sobrevivente a garantia da quarta parte da herança, quota mínima assegurada ao 
cônjuge sobrevivo, se concorrer com os filhos comuns (CC 1.832). A disparidade 
prossegue quanto ao direito real de habitação, outorgado somente ao cônjuge (CC 
1.831). Em todas essas hipóteses, a ausência de uniformidade levada a efeito, além 
de desastrosa, é flagrantemente inconstitucional.62 

Apesar da desigualdade, deve se ter em mente que na união estável, tanto o 

reconhecimento como a dissolução, diferentemente do casamento, de dá de forma menos 

burocrática e com menos custos financeiros, podendo até se dar de forma gratuita, caso se 

procure o NPJ/Uniabeu, desde que comprovada a hipossuficiência e que resida em Nilópolis. 

Trazer mais benefícios e proteção para a união estável acarretará em formalidades que 

podem transfigurar a própria essência deste tipo de enlace familiar, afinal, quanto mais 

interferência e controle estatal, mais a união estável se distancia do conceito de livre, o que 

não a faria tão diversa do regime de casamento.  

É preciso destacar que a Lei facilita a conversão da união estável em casamento, ou 

seja, para quem quer mais amparo, basta passar para o regime de casamento, escolhendo a 

modalidade que melhor satisfazer as necessidades do casal.    
                                                           
61 Op. Cit., p.161. 
62 Op. Cit., p.162. 
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Para aumentar ainda mais o contato com o tema, foi tomada a liberdade de anexar, 

após a tabela “Análise dos processos do NPJ – Uniabeu/Nilópolis” (Anexo I) e um modelo de 

pedido de conversão de união estável em casamento (anexo II). 
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CONCLUSÃO 

 

  Após o exposto, devem ser destacadas as transformações passadas pela união estável, 

desde a antiguidade até os dias atuais, sendo reconhecida pela Constituição Federal de 1988 e 

pelo Código Civil de 2001 como uma legítima forma de entidade familiar. Devido ao fato do 

referido Código Civil não ter conceituado o instituto, mas apenas apontado requisitos, a 

doutrina e a jurisprudência ficaram a cargo desta tarefa, que resultou num entendimento bem 

uniforme, tendo apenas alguns detalhes divergentes, se estabelecendo conceito mais aceito o 

que menciona que é necessária a vontade de constituir família (animus familis), a existência 

do lar (local abstrato em que os entes desta família convivem), uma relação de afeto entre 

estas pessoas, e um prazo de convivência razoável, aliado a lealdade entre os companheiros. 

Requisitos como a diversidade de sexos, a existência de prole em comum ou prazo de 

cinco anos de convivência ficaram para trás em nome da evolução do instituto e ampara às 

famílias modernas que se tornam cada vez mais frequentes; a busca pela desburocratização 

das relações pessoais e as incertezas dos relacionamentos, agregados à perda da influência da 

Igreja sobre a moral da sociedade são a base para o aumento de casos deste tipo de enlace 

familiar, que possui natureza mais simples, ocorrendo seu termo inicial de forma natural, e 

seu reconhecimento, dependendo da análise de cada caso; como diz o ditado polular : “cada 

casa é um caso”. Assim também ocorre para a união estável, objeto do presente estudo. 
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Anexo I – Análise dos processos do NPJ – Uniabeu/Nilópolis 
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Anexo II – Pedido de conversão de união estável em casamento 

Exmo. Sr. Oficial do Registro Civil da Comarca de _________ - UF 

Objeto: Conversão de união estável em casamento. 

____________, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB-UF sob nº ____________, portadora de CIC-MF 
nº _________, estabelecida profissionalmente na Rua ____________, nº ____, ap. ____, Bairro _________, 
nesta cidade, onde recebe intimações, em causa própria e representando o convivente, ____________, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CIC-MF sob nº _________ e portador de Cédula de Identidade nº ____________- SSP-
UF, expedia em ____ de _________ de _____, ambos residente na Rua ____________, nº ____, ap. ____, Bairro 
____________, nesta cidade, (procuração anexa, Doc. 01), pelos fatos e fundamentos vem, mui respeitosamente, 
perante Vossa Excelência requerer o processamento da 

CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO nos termos do artigo 8º da Lei 9.278, de 10 de maio 
de 1996, conforme passam a expor: 

1.- Os requerentes vivem em união estável, duradoura, pública e notória desde ______ de ____________ de 
____________, residindo juntos no endereço referido supra. 

2.- Os convivente possuem 02 (dois) filhos conforme fazem prova as Certidões de Nascimento, Docs. 02 e 03. 

3.- Na condição de convivente e amparados nos ditames do artigo 1º da Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996 e § 
3º do artigo 226 da Constituição Federal, desejam, de comum acordo, converter tal união de fato em casamento, 
regularizando-se tal situação sob a ótica legal. 

4.- A fim de cumprir o disposto no artigo 1.536 do Código Civil, declaram que: 

a) Ele, contraente, é divorciado, tem ____ anos de idade, nascido na cidade de ____________ em ____ de 
_________ de _____, filho de ____________ e de ____________ 

b) Ela, contraente, é solteira, tem ____ anos de idade, é nascida na cidade de ____________, em ____ de 
_________ de _____, sendo filha de ____________ e de ____________ 

Em face do exposto, requerem: 

a) se digne Vossa Senhoria determinar a tomada de providências tendentes à realização do casamento civil dos 
suplicantes, mediante a apresentação dos documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil; 

b) seja declarada a inexistência de impedimentos à realização de tal casamento, expedindo-se os proclamas de 
casamento, com a observância de todas as formalidades legais; 

c) optam desde logo pelo regime da comunhão parcial de bens. 

Nesses termos, 

Pedem deferimento. 

____________, ____ de ____________ de 20__. 

____________________  
Assinatura do contraente 

____________________  
Assinatura da contraente 


