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RESUMO 

 

O estudo, ora apresentado, aborda o tema: A UNIÃO ESTÁVEL E SUAS 

CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS NO DIREITO BRASILEIRO, à luz das Leis 

números 8.971/94, 9.278/96 e do Novo Código Civil de 2002, em consonância com a 

Constituição Federal de 1988. Trazendo no seu contexto um estudo da União 

Estável no direito brasileiro, analisando o seu regime jurídico no contexto atual e 

também, observando suas possíveis peculiaridades e imperfeições, tendo em vista 

as profundas alterações introduzidas no Direito de Família brasileiro nos últimos 

tempos, e as que ainda estão em aberto. Em relação à União Estável, no Direito 

brasileiro, verifica-se que sua evolução mesmo sendo expressiva no decorrer das 

décadas, omitiu muitos outros contextos sociais, tais como as uniões homo afetivas, 

e uma possível modificação em relação ao regime de bens, a ser adotado livremente 

pelos conviventes, sem quaisquer omissões legislativas. A legislação material civil 

de 1916 ignorou sumariamente a União Estável, impondo-lhe somente sanções e 

restrições, considerando a mesma uma imoralidade, e fazendo causar inúmeras 

divergências sobre as questões patrimoniais e sucessórias.  

Palavras-chave: Família. União Estável. Direitos Patrimoniais. 
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ABSTRACT 

 

 

The study presented here addresses the theme: A STABLE UNION AND 

ITS LEGAL CHARACTERISTICS IN BRAZILIAN LAW, in light of Laws 8,971 / 94, 

9,278 / 96 and the New Civil Code of 2002, in accordance with the Federal 

Constitution of 1988. Bringing in its context a study of the Stable Union in Brazilian 

law, analyzing its legal regime in the current context and also, observing its possible 

peculiarities and imperfections, in view of the profound changes introduced in the 

Brazilian Family Law in recent times, and those that are still open. In relation to the 

Stable Union, in Brazilian law, it can be seen that its evolution, even though it has 

been expressive over the decades, omitted many other social contexts, such as 

homo affective unions, and a possible change in relation to the property regime, to be 

adopted freely by the coexistence, without any legislative omissions. The civil 

material legislation of 1916 summarily ignored the Stable Union, imposing only 

sanctions and restrictions on it, considering it immoral, and causing numerous 

disagreements on patrimonial and succession matters.  

 

Keywords: Family. Stable union. Patrimonial Rights. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo terá como proposta apontar em quais aspectos a 

legislação, especificamente no que tange ao instituto jurídico da União Estável, tem 

hoje como avanços e retrocessos, haja vista que o tema tem grande importância, pois 

além do modelo de família tradicional já concebido, hoje existem novas modalidades 

de entidade familiar, como as famílias monoparentais e as homoafetivas, gerando 

assim direitos e obrigações para os envolvidos, e seus possíveis herdeiros no futuro, e 

o tema será analisado também em quais pontos tal instituto é concebido em nossa 

legislação, gerando assim o titulo: “A UNIÃO ESTÁVEL E SUAS CARACTERÍSTICAS 

JURÍDICAS NO DIREITO BRASILEIRO”. 

A Constituição Federal de 1988 primeiramente no texto de seu art. 226, 

reconheceu a União Estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, e, 

agora, nesse ínterim, podem-se incluir as famílias homoafetivas, neste conceito. E os 

juristas, e mais especialmente os juízes, começaram a formar uma nova e moderna 

concepção em relação aos deveres e direitos dos então concubinos, hoje 

denominados companheiros em uma linguagem mais adequada e coerente, 

concedendo para os mesmos direitos que antes só eram reservados a quem estivesse 

inserido no contexto jurídico do casamento comum, como está sendo concebido pelo 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgados recentes, referentes à matéria, temas 

estes ressaltados nos capítulos 01 e 02. 

No ano de 1994, foi sancionada a Lei 8.971/94, que regulou o direito dos 

companheiros a alimentos e à sucessão, em regime de União Estável. Já no ano de 

1996, foi sancionada a Lei 9.278/96, que regulou o texto do § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal de 1988. Alguns projetos nesse segmento legal ainda são muito 

tímidos, e outros induvidosamente já mais avançados, fizeram nascer uma grande e 

proveitosa discussão a respeito do concubinato ou da União Livre e Estável, regulando 

suas normas e seu regime de bens em relação à União Estável hoje conhecida de 

todos. 

E o Novo Código Civil de 2002, que estabeleceram os parâmetros para que 

a União Estável possa seja entendida como entidade familiar e veio substanciar a 

legislação vigente, porque estas não cumpriram com seu mister, onde as mesmas 

pecaram e onde seus contextos podem melhorar tais situações, adequando-se a 
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realidade social vivida pelos que hoje estão em regime de União Estável, ainda mais 

mencionando no capítulo 03, sobre os entendimentos do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, a respeito da União Estável, e todos os seus vieses.  

E porque a União Estável por alguns segmentos ainda é considerada como 

modalidade diferente de família? É por estas razões que está sendo constituída e 

construída a mencionada monografia. Para que novos rumos possam ser construídos 

para a evolução da legislação e da sociedade em geral. 
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CAPÍTULO 01 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O INSTITUTO 

DA UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

1.1 Elementos históricos, e a origem da União Estável no direito de família no Brasil 
 

O instituto da União Estável, de acordo com a Constituição Federal de 

1988, a Lei 8.971/94, a Lei 9.278/96 e o Novo Código Civil de 2002, em uma 

linguagem abrangente, e neste estudo serão mostrados os rumos onde devem 

avançar, e em quais quesitos do instituto do Regime de Bens na União Estável, a 

legislação foi considerada ausente e omissa. BITTAR, (1991. p. 37). Assim 

preleciona: 

Como decorrência dos fatores apontados e declarada a família como base 
da sociedade (art. 226), a Constituição consagra os postulados citados a 
saber [...] inclusive a proteção estatal, em nível, no entanto de “entidade 
familiar”, suscetível aquele de conversão futura em casamento, conforme 
dispuser a lei [...]. 

 

A interpretação do instituto da União Estável e sua compreensão de fato 

não tem muita coisa para se comemorar. O que se espera em uma situação como 

esta, é o pleno empenho dos ditos “profissionais do direito” em tornar mais fácil a 

compreensão do instituto da União Estável, e de acordo com a legislação, para que 

esta esteja mais próxima da realidade social brasileira em nossos dias, tendo em 

vista que hoje além do modelo tradicional de família, existem as modalidades 

monoparentais e homoafetivas, e a legislação precisa acompanhar a evolução da 

sociedade. BRASIL. (2007, p. 61). Contextualiza desta forma: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 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. 

 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 

§5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

Sendo que a União Estável no que tangem aos bens, só poderá ser feita  

e constituída em regime de comunhão parcial de bens, assim como é constituído no 

regime do casamento comum, cerceando o direito de quem deseja usar o regime da 
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comunhão total ou da separação de bens, em determinados casos em uma possível 

União Estável. Somente pelo simples fato de que a simples união de pessoas, sem o 

casamento oficial, se constitui em fato além do que interpreta a lei. E assim 

preleciona e conceitua a novíssima doutrina conforme CAHALI, e HIRONAKA, 

(2003, p. 225): 

 
[...] pode-se caracterizar união estável independentemente do estado civil 
dos companheiros, e do transcurso temporal da convivência, vedada, 
exclusivamente, a sua configuração se promovida na constância real (fática) 
do matrimônio de qualquer de seus partícipes, pois o nosso Direito, como a 
própria sociedade brasileira, não tolera a relação adulterina, sendo a família 
monogâmica a pedra fundamental de nossa estrutura social. 

 
Acredita-se que no instituto jurídico da União Estável, que em sua 

proposta inicial, buscava reconhecer como entidade familiar à convivência 

duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com 

objetivo de constituição de família. Como que reafirmando e ratificando os princípios 

que iluminaram o nascimento da norma, o legislador impõe aos companheiros 

também, as obrigações que normalmente acompanham o relacionamento dos 

cônjuges em um casamento comum e tradicional. E assim CARDOSO, (2000, p.13) 

preceituou antes das mudanças sociais ocorridas desta forma: “É o convívio mais ou 

menos longo de um homem com uma mulher no mesmo ou em teto diferente, sem o 

vinculo matrimonial.” 

Porém, no que se refere ao regime de bens entre os companheiros, as 

inovações introduzidas pelo Código Civil de 2002 operaram um verdadeiro 

retrocesso em relação aos passos dados pela legislação anterior sobre a matéria. O 

presente estudo revelou que o instituto do Regime de Bens em União Estável é 

cercado por questões tormentosas e quando se trata do assunto, tem prevalecido o 

entendimento de que os bens onerosos adquiridos durante a convivência se 

presume de forma absoluta ter entrado para o patrimônio dos conviventes pelo 

esforço comum. DINIZ, (2006. p. 366), assim conceitua: 

União estável: Consiste numa união livre e estável de pessoas livres de 
sexos diferentes, que não estão ligadas entre si por casamento civil. A 
Constituição Federal, ao conservar a família, fundada no casamento, 
reconhece como entidade familiar à união estável, a convivência pública, 
contínua e duradoura de um homem com uma mulher, vivendo ou não sob o 
mesmo teto, sem vinculo matrimonial, estabelecida com o objetivo de 
constituir família, desde que tenha condições de ser convertida em 
casamento, por não haver os impedimentos legais para sua convolação 
(BRASIL, Código Civil, art. 1.723, §§1º e 2º)... 
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No mais tal situação é uma severa advertência e com base em posições 

do gênero é que as afirmações como as que GUSMÃO, (2006. p. 361) preceitua 

dispensam maiores apresentações. O autor define o instituto de União Estável em 

primeiro plano como sendo: 

A união livre e estável de um homem com uma mulher, não resultante do 
casamento, que não altera o estado civil dos concubinários, na qual são 
mantidas relações sexuais e da qual é constituída uma família (família 
natural ou ilegítima), em que os concubinários convivem notoriamente sob o 
mesmo teto more uxório, como se marido e mulher fossem, com fidelidade 
recíproca. 

 

Em outra obra do segmento sobre o instituto de União Estável, OLIVEIRA, 

(1995. p. 301), assim ensina tendo em vista que anteriormente: “Dá se o nome de 

concubinato à união do homem e da mulher sem casamento, durante um certo 

período.” É possível que estes deveres impostos aos companheiros no Regime de 

Bens em União Estável, terão reflexos jurídicos e serão a contrapartida dos direitos 

que adquirem, e por outro lado representam, exatamente, o compromisso do qual se 

tenta fugir pela via da informalidade da união e, por certo, deverá repercutir de forma 

a estimular os casamentos e as conversões das uniões em casamentos. Dispõe o 

art. 1º da Lei 9.278/96 in VADE MECUM SARAIVA. (2012, p. 1548) que: “É 

reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de 

um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

A Constituição Federal de 1988, em primeiro plano poderia dentro de seu 

texto ter criado uma nova doutrina jurídica e uma nova cultura social, instituindo a 

União Estável como entidade familiar, constituída por um homem e uma mulher, em 

um primeiro momento, e agora com as evoluções sociais, contemplando também as 

uniões homoafetivas, que se constituem sobre a égide da União Estável, fazendo 

por desaparecer desta forma a figura do concubinato de modo pejorativo. 

Na mais remota antiguidade a família era constituída através de 

celebrações religiosas ou por meio de simples convivência, caracterizada pela união 

livre entre um homem e uma mulher, esta última sem os formalismos exigidos pelo 

Estado, e esta modalidade sempre existiu e sempre existirá. Essas uniões sem as 

devidas formalidades legais assim eram conhecidas. 

Com advento da Constituição Federal de 1988 teve-se o intuito de dar 

proteção e segurança jurídica à sociedade e, especialmente, para as pessoas que 

conviviam sem ter se submetido às formalidades do casamento. Antes da 
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promulgação da Carta Magna de 1988, chamavam-se os inseridos em União Estável 

em nossos dias de concubinos, que eram aquelas pessoas que coabitavam sem que 

casados fossem, independentemente do estado civil, isto é, de ser apenas um, ou 

ambos, solteiros, casados, divorciados ou viúvos. BITTAR, (op, cit. p.38): 

Com efeito, diante dos princípios identificadores do atual Direito familiar, 
encontra se defasada a ordem legislada, que consequentemente,deve 
sofrer as adaptações necessárias e, de tal vulto é o alcance das mutações 
havidas, que se mostra inadiável [...] inclusive por força de postulados 
outros que interferem com os demais direitos privados. 

 

No Direito Romano, o casamento romano era um fenômeno mais 

sociológico do que jurídico, o concubinato sempre existiu na Roma Antiga, sendo 

frequente e comum até mesmo entre homens de grande e ilibada moralidade, mais 

não produzia quaisquer efeitos jurídicos. O concubinato foi regulamentado de forma 

indireta, à época do Imperador Augusto, pelas Lex Lulia e Papia Poppaea de 

maritandis ordinubis. O que era uma espécie de semimatrimônio, contraído sem 

formalidades, mas lícito, nada tendo de torpe ou reprovável. Pode dizer: que embora 

sob o aspecto jurídico, o concubinato tivesse uma posição inferior ao casamento, 

pela imperfeita comunhão de vida e pelos efeitos que dele surgiam, apresentava-se 

como uma situação perfeitamente lícita, que não trazia vergonha aos então 

concubinos. E a mesma situação estava tão arraigada, que se encontrava nos 

costumes, que o próprio cristianismo tolerou por certo tempo. SOUZA, (1997. p. 20), 

preceitua desta maneira: 

A Igreja Católica, na Idade Media, tolerou o concubinato como forma de 
constituição de família – desde que não se tratasse de união adulterina ou 
incestuosa –, até a sua condenação definitiva pelo Concilio de Trento, em 
1563. 

 

Em síntese, o legislador que cuidou do Novo Código Civil de 2002 no trato 

da matéria da sucessão do companheiro, não avançou atendendo ao que a 

sociedade realmente precisa, pois ao invés de fazer as adaptações e consertos que 

doutrina e a jurisprudência já propugnavam, especialmente nos pontos em que o 

companheiro sobrevivente ficaria numa situação mais vantajosa do que a viúva ou 

viúvo, o Código Civil de 2002 colocou os partícipes da União Estável em posição de 

extrema inferioridade com relação à que ostenta o cônjuge. 

Sob a influência do Direito Natural, bastava que o homem convivesse com 

uma mulher, por algum tempo, como se casados fossem, para que se 

considerassem sob matrimônio. Isso acontecia, porque nesta época, o 
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concubinato, 

não adulterino e nem incestuoso, era o casamento de fato, provado por escritura 

publica ou por duas testemunhas. O concubinato só existia, quando adulterino e 

paralelamente ao casamento, de modo excepcional e desabonador do ideal de 

família ora existente. MONTEIRO, (2003, p. 16), desta forma contempla que: 

Contrariando essa lei natural e simples, o legislador criou, de forma artificial, 
formalismos ao casamento, através do Decreto nº. 181 de 24.01.1890. A 
partir dele, o Estado deixou de considerar o casamento de fato por mera 
convivência duradoura entre os conviventes, como também o casamento 
religioso, que, por si só, sem o posterior registro civil, é considerado 
concubinato. 

 

Observamos que a união estável tem suas origens no Direito Romano, 

onde apareceu primeiro com a figura do concubinato e posteriormente com a 

Constituição Federal de 1988, como instituto da União Estável tendo a proteção do 

Estado e sendo equiparada ao casamento civil, e tendo todos os direitos e 

prerrogativas asseguradas, sendo sua conversão em casamento facilitada em um 

momento futuro. E anteriormente era o conceito de União Estável, PRADO, (2004, 

p.120) ilustra tal situação: Concubinato – Pessoas não casadas que vivem e se 

apresentam socialmente como se o fossem. 

1.2  Conceito e significados do instituto da União Estável 
 

O Código Civil de 1916, somente admitia como entidade familiar àquela 

instituída pelo casamento civil, livre de impedimentos e cumpridas com todas as 

formalidades legais. Ou seja, o casamento era o único laço legítimo e legal de 

constituir uma família e somente quem era ligado por tal vínculo tinha a total 

proteção do Estado. 

Superado o pensamento conservador inicial, tanto a doutrina como a 

jurisprudência passaram a encarar o concubinato como um fenômeno capaz de 

produzir efeitos jurídicos, e sendo a sua aceitação um processo lento e gradual 

cheios de avanços e retrocessos, assim como toda a legislação em 

desenvolvimento. Tal concepção retrógrada é fruto da influência social e religiosa, 

que anteriormente concebia o casamento com nítido interesse procriativo, e somente 

para a continuidade da família, em que e a mulher era considerada como uma mera 

reprodutora, restrita ao ambiente domestico, e a administração da casa e à criação 

dos filhos. BITTAR, (op, cit. p.43), desta forma ilustra tal evento. 
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Na esteira da proteção à mulher e aos filhos, desenvolveu se, como 
anotamos, a legislação de defesa de seus interesses pessoais em uniões 
concubinárias estáveis, a que a Constituição outorga a qualificação de 
entidade familiar, para proteção estatal [...], diante de certos pressupostos 
que a lei definirá (art. 226 § 3º). 

 

No que diz respeito às consequências patrimoniais do então concubinato, 

a jurisprudência brasileira sofreu uma considerável evolução a partir da influência da 

chamada “jurisprudência paulista” que fez por se tornar a maior Escola Jurídica de 

Jurisprudência do século XX. No século passado os casais italianos que haviam 

chegado ao Brasil para trabalhar em pequenas propriedades rurais ou no comércio, 

eram casados no regime de separação de bens, vigente no Direito Italiano. 

GUSMÃO, (op, cit. p.362) ilustrou esta nova dinâmica social: 

Diante de tamanha injustiça, criou os tribunais à tese de que haviam os 
cônjuges estabelecidos entre si uma sociedade de fato, a qual dissolvida, 
pela morte de um dos cônjuges, ensejava a partilha do patrimônio existente 
entre o sobrevivente e os sucessores do falecido. Posteriormente, 
entendeu-se a tese ao concubinato estabelecido entre pessoas casadas 
simplesmente no religioso, até chegar-se ao estagio atual da aplicação da 
construção, que é manifestamente mais amplo. 

 

Assim, após anos de trabalho em comum, lado a lado na vida diária, 

vindo a falecer o varão, em nome do qual se encontrava o pequeno patrimônio que 

fora conquistado por ambos, ficando o outro companheiro desamparado, uma vez 

que todo patrimônio era recolhido pelos herdeiros necessários do de cujus, ante a 

força do regime da separação obrigatória. SOUZA, (op, cit. p. 17): 

Antigamente a família era constituída através de celebrações religiosas ou 
pela simples convivência, conhecida por concubinato, muitas vezes 
relatadas pela História como uma forma de devassidão”, ligando-se o nome 
da concubina à prostituição, à mulher devassa ou à que mantinha relações 
sexuais com vários homens, ou mesmo a amante, a outra. 

 
SCALQUETTE, (2005, p. 50) apresenta um novo ponto de vista, para a 

legislação referente à matéria: 

A realidade mostra que ainda se encontrará espaço para a aplicação do 
previsto nas duas leis citadas, daquilo que não contrarie o novo Código Civil 
e que possa resolver a situação de milhares de brasileiros que vivem nessa 
situação de fato e necessitam ter seus direitos resguardados sob pena de 
retrocesso na longa caminhada de proteção da convivência não matrimonial 
entre homem e mulher. 

 

Do Código Civil de 1916 até a Constituição Federal de 1988 a herança 

sobre a matéria se manteve quase indivisa, impondo seus valores retrógrados e 
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gerando várias contradições legais e jurisdicionais. Ao apontar no texto 

constitucional o conjunto de transformações embaladas pelos acontecimentos 

culturais do final do século XX, com os princípios da igualdade, da não 

discriminação, e da neutralidade. O modelo ancorado no Código e nas leis esparsas, 

mesmo resistindo, cede lugar à “constitucionalização” do Direito de Família. WALD, 

(1995. p. 178), assim transcreve: “A matéria terá de merecer regulamentação em lei 

ordinária impondo a definição do que seja ‘união estável’ e seus efeitos legais”. 

O art. 226 da Constituição Federal de 1988 trouxe o reconhecimento de 

entidades familiares não instituídas pelo matrimonio assim como o que já havia sido 

dito anteriormente. Sendo assim, além da família nascida no casamento, passou-se 

admitir a União Estável como entidade familiar, e o Estado legou proteção também a 

família monoparental, e agora em nossos dias também para a família homoafetiva. 

A União Estável, novo nome em que se nomeou o concubinato, que antes 

da Carta Magna de 1988 não surtiam efeitos no âmbito do direito familiar, e sim no 

direito obrigacional, passou a ter o privilegio de ter sua conversão para o casamento 

facilitada em seu texto legal. 

A partir da abertura que a Constituição Federal trouxe, alem da evolução 

legislativa e jurisprudencial acabou por demonstrar que a União Estável, desde que 

não concorresse com o casamento, começou a ser reconhecida como relação 

válida, produzindo efeitos jurídicos independentemente do direito obrigacional assim 

como era visto anteriormente no Código Civil de 1916, e no Novo Código Civil de 

2002, produzindo efeitos jurídicos sendo regulados pelo instituto do Direito de 

Família. 

Houve, portanto uma grande evolução no direito de família, tendo o atual 

texto constitucional retirado à União Estável da orla da sociedade de fato, para dar- 

lhe o status de entidade familiar, como ressaltado no texto de seu art. 226, e 

parágrafos seguintes. Assim, a família é considerada um fato natural, e o casamento 

é uma convenção social. Neste sentido, não mais se distingue a família pela 

existência do matrimônio, solenidade que deixou de ser seu único traço diferencial. 

1.3 Requisitos para a configuração da União Estável 
 

A União Estável, como forma de constituição da entidade familiar não 

comporta certas formalidades, como se dá com o casamento civil. É fruto da 
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constatação, ao longo do tempo, da existência de alguns requisitos essenciais que a 

caracterizam. Temos que destacar que não é toda e qualquer união entre um 

homem e uma mulher que poderá ser reconhecida como entidade familiar. Se 

excluindo do conceito as uniões adulterinas e aquelas que envolvam pessoas 

proibidas de casar entre si, por impedimentos absolutos previstos em lei, como dita 

DINIZ, (op. cit. p. 383): 

Diversidade de sexos; ausência de matrimonio civil válido e de impedimento 
matrimonial entre os conviventes; notoriedade de afeiçoes recíprocas; 
honorabilidade, reclamando uma união respeitável entre os parceiros; 
fidelidade ou lealdade entre os amantes; coabitação, vez que a união 
estável deve ter a aparência de casamento, a colaboração da mulher no 
sustento do lar. 

 

Conforme esclarece a doutrina dominante de acordo com FIUZA, (2001, 

p. 624), para que se configure a União Estável, é preciso à presença dos seguintes 

elementos essenciais: 

Ao se referir ao concubinato, o legislador preferiu a expressão “união 
estável”, por puro preconceito e insensata ojeriza, uma vez que o termo 
“concubinato” sempre esteve ligado a relações adulterinas. Ocorre que a 
expressão “união estável” tampouco é feliz, visto também no casamento ela 
existirá. Destarte, empregaremos o termo concubinato, que reputamos 
muito adequado, se despido de seu conteúdo negativo e preconceituoso. 

 

O Código Civil de 2002 assinalou como condição à caracterização da 

União Estável a ausência dos impedimentos matrimoniais de que trata o artigo 

1.521, com exceção dos separados judicialmente e de fato, que não podem se casar 

podem viver em União Estável, já que desfeita a sociedade conjugal e passível de 

ruptura o vinculo matrimonial, em face de sua dissolubilidade conforme exposto no 

art. 1.723, § 1º. Podendo a União Estável ser apreciada no plano jurídico quando se 

referir a companheiros que não possuam impedimentos para casar entre si, caso 

fosse esta sua opção de constituição familiar. FIUZA, (op, cit. p. 624): 

Segundo a Lei n. 8.971/94, os concubinos somente terão proteção legal se 
forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos. Em outras 
palavras, a Lei só reconhece e reconhece o concubinato puro. O 
concubinato adulterino, ou impuro, continua sendo crime. 

 

De acordo com o Código Civil Brasileiro in VADE MECUM SARAIVA (op. 

cit. p. 260-261), assim se consolidam o entendimento sobre a União Estável: 
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Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar: a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

 
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 
art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente. 

 
§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da 
união estável. 

 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos. 

 
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 
parcial de bens. 

 

A fidelidade no passado era apontada por alguns autores como sendo uma 

exigência exclusiva em relação à mulher, e firmou se o entendimento de que se trata 

de uma condição recíproca, envolvendo também a fidelidade do homem à sua 

companheira, visto que na relação concubinária ou na União Estável, essa premissa 

é primordial ao principio da isonomia, salvo quando se trata de concubinato 

adulterino, onde um dos parceiros já é casado, não sendo de se lhe exigir fidelidade, 

já que sabidamente divide o leito com o marido legitimo. 

A jurisprudência, por sua vez, tem dispensado especial e total atenção aos 

elementos fáticos presentes em cada caso concreto posto a julgamento,  

examinando se restou demonstrado que os conviventes postulantes ao 

reconhecimento da união estável: mantiveram pública convivência longa e 

duradoura, de forma intermitente e notória, sob o mesmo teto, com vistas à 

constituição de família. 

Demonstrando estabilidade e vocação de permanência, ou seja, 

compromisso e claro propósito de continuidade da vida em comum; estando 

desimpedidos legalmente para o matrimônio; dividirem o patrimônio após a união, 

pelo esforço em comum, em que se presume: a constituição de prole ou não; com 

laços de afetividade, fidelidade, respeito e mútua assistência material moral e outras 

particularidades. Todos esses fatores comportam as variações necessárias, que se 

fazem mister sem que vicie a União Estável. 

1.4  Convivência pública e notória 
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A publicidade de uma relação afetiva more uxorio reside na exposição dos 

companheiros perante o grupo social ou familiar em que vivem, apresentando-se 

como um casal, partilhando os problemas comuns, prestando auxilio mútuo, moral e 

materialmente, dispensando-se um ao outro respeito e afeição. Não se caracterizará 

a União Estável se o relacionamento for às ocultas, típico das relações adulterinas 

ou censuradas pela sociedade. Não serão elemento de prova para a União Estável 

os encontros casuais, mesmo que para fins de relacionamento sexual, se o casal 

não ostentar a convivência e a existência de um vínculo psicológico e afetivo que os 

une com a finalidade de constituir uma família. BITTAR, (op, cit. p.44), coaduna 

deste juízo de valor: 

Mas a dignidade da união estável tem merecido, em épocas diferentes, a 
consideração do legislador, na atribuição de certos vínculos supra 
individuais, embora não a nível de ordenação sistematizada, e mais no 
plano assistencial e previdenciário. 

 

Mas, se são conhecidos perante sua comunidade como um casal que 

habita o mesmo lar, e estes se respeitando mutuamente, tal requisito estará 

atendido, mesmo que seu grupo de relação seja reduzido. A notoriedade não exige 

que todos saibam do relacionamento, mas sim que muitos saibam, ou alguns que 

com eles convivam. Tem prevalecido na doutrina à inclinação pelo entendimento que 

aponta a desnecessidade dos companheiros sob o mesmo teto, admitindo a 

possibilidade de os mesmos já residirem em locais separados antes de se tornar 

pública a União Estável, e continuarem a assim viver por todo o tempo, seja por 

razões de ordem profissional, de ordem pessoal, como no caso em que ambos 

possuem filhos resultantes de relacionamento anterior e com estes residam parte do 

tempo, sem afetar a vida a dois. Podendo ocorrer que essa convivência em 

moradias separadas venha a acontecer em momento posterior à caracterização da 

União Estável e já ter por si só tornado duradoura a convivência sob o mesmo teto. 

Ocorrendo tal situação ocorre também no casamento, a vida moderna tem 

exigido a separação física dos casais. É comum a mudança do marido para outra 

cidade, para exercer sua profissão, permanecendo a mulher e os filhos na cidade de 

origem, para onde aquele retorna nos finais de semana. O mesmo acontece com 

algumas mulheres que conquistam o mercado de trabalho, mas não podem se dar 

ao luxo de abrir mão de seu emprego para acompanhar o marido e que já não raro 

perceber maiores remunerações que o marido. 
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Também muito comum o deslocamento da mãe para acompanhar os 

filhos, quando estes atingem certa idade e vão cursar faculdade em cidades 

distantes, sem que tal afastamento provisório do lar importe em ruptura do 

casamento ou da União Estável. O que não se pode permitir é um distanciamento tal 

que importe na quase desvinculação do casal, em termos sexuais e afetivos, pois 

não haveria razão para falar-se em União Estável e sim, em um mero namoro ou 

relação sem compromisso. 

1.5. Prazo na convivência contínua e duradoura 
 

Conforme se pode perceber, antes da promulgação da Lei nº. 8.971/94, 

que primeiro tratou do companheirismo, a legislação impunha um espaço de tempo 

mínimo de cinco anos de convivência continua e estável para a caracterização de 

União Estável. Mas o que vai ditar a estabilidade da união não é necessariamente o 

tempo ou quantidade de noites que o casal passam juntos, nem a quantidade de 

relações sexuais que estes mantenham entre si. Nesta visão, com a aplicação da lei 

citada foi suprimida a exigência de cinco anos de convivência duradoura, pública e 

continua entre o homem e a mulher, em uma situação tradicional. 

Atualmente, pela regra do artigo 1.723 do atual Código Civil de 2002, é 

reconhecida como entidade familiar à União Estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência publica, continua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família, sem que seja exigido qualquer prazo de 

convivência estabelecido anteriormente, e com as realidades que englobaram 

também as relações homoafetivas, as mesmas futuramente terão proteção legal, 

tanto para seu reconhecimento, como para efetivar o possível regime de bens, ao 

qual serão inseridas tais uniões, sem esquecer-se de ressaltar que as uniões 

homoafetivas também estão contempladas com tais premissas. 

Duradoura é a que se prolonga no tempo, pública é a que se revela ao 

seu grupo social abertamente, e contínua, é a que não sofre quaisquer interrupções, 

enquanto durar, ou se as sofrer que não sejam suficientemente numerosas ou 

prolongadas a ponto que desconfigurar o seu caráter de relação estável. Haverá de 

prevalecer o bom senso e a força do conjunto de provas produzido em cada caso 

concreto, para melhor otimização e aplicabilidade da lei. WALD, (op, cit. p. 178): 

A inovação é completamente louvável. Como já afirmamos antes, não era 
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possível ignorar o concubinato. Em pais de dimensões continentais como o 
nosso e de marcada pobreza, a união estável entre o homem e a mulher, não 
legalizada pelo casamento assume elevadas proporções e tem causas 
diversas, não facilmente remediáveis. 

 

O legislador deixou um amplo espectro de liberdade para o juiz interpretar 

a norma na sua atividade judicante, valorando subjetivamente cada caso. E não é 

difícil imaginar situações em que um curto espaço de tempo seja invocado para fins 

de reconhecimento da União Estável, em todos os seus efeitos, e especialmente em 

caso de morte de algum dos companheiros ou mesmo no rompimento da relação 

afetiva, quando adquiridos bens na constância da união. 

1.6 A Intenção de constituir família e a estabilidade da União Estável 
 

O requisito da estabilidade da relação suscita alguns questionamentos, 

deixando que a lógica determine tal situação. A união não nasce estável, ela se 

torna estável no decorrer do tempo, em um ambiente fático que se opera no plano 

social. É evidente que a ideia de estabilidade não pode ser a princípio concebida, 

mas sim após razoável decurso de tempo, que firme a presunção de seriedade e 

solidez no compromisso assumido pelo casal. Sua constatação se dá em momento 

posterior ao inicio do relacionamento. E se este por injunções da vida, vier a 

dissolver-se antes de caracterizada a convivência duradoura e estável, de União 

Estável não se tratou, mas de namoro ou mera tentativa fracassada de convivência. 

Por tal razão, não há como um relacionamento nascer estável, mesmo 

com a prévia disciplina em um contrato do regime de bens e outras cláusulas para 

se reger a vida a dois. O natural é que o contrato, caso venha a existir seja 

celebrado a certo momento no caminho da vida a dois, quando os propósitos se 

intensificam e o objetivo de constituir família se torna comum. Então, da união que já 

se tornara estável, origina-se um contrato para regular o futuro, mais 

especificamente sobre o regime de bens a ser adotado. Podem os companheiros, 

inclusive, dispor sobre o patrimônio já adquirido em comum, ou por um só deles, 

antes da celebração do contrato. 

Se ocorrer que um casal apaixonado tiver se conhecido há apenas um 

mês, em que namoraram e resolver passar a morarem juntos e firmarem um contrato 

de união estável, tal contrato será de mera intenção de constituir relacionamento 
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estável. Visto que será ausente o requisito “duradoura”, tornando a mesma relação 

estável com o passar do tempo, se assim esta se conservar. VENOSA, (2005. p. 55): 

Nesse sentido a união estável é fato jurídico, qual seja, um fato social que 
gera efeitos jurídicos. Para fugir à conotação depreciativa que o concubinato 
teve no passado, com frequência a lei, a doutrina e a jurisprudência já não 
se referiam a concubinos, mas a companheiros. 

 

Portanto a estabilidade é uma condição que ocorre ao longo de certo 

tempo, mas que não está unicamente vinculada ao tempo; exigem outros fatores 

comportamentais que independem do tempo de convivência. Assim, se um dos 

companheiros leva uma vida desregrada, apresentando-se com outra pessoa 

publicamente, a intervalos regulares, não se poderá considerar estável a relação 

afetiva com qualquer delas. Os rompimentos e separações constantes, igualmente, 

podem ser um fator impeditivo para tal verificação de estabilidade, especialmente 

quando nos intervalos entre um reatar e outro, um ou ambos desfrutem da liberdade 

afetiva, ostentando esta em publico reiteradamente. 

Já a intenção de constituir família, ao contrário, parece não deixar dúvidas 

quando se faz presente e se revela, principalmente, através da prole, ou da 

programação da mesma, ou com sua ausência. Sendo que a filiação não pode ser 

tomada como uma condição essencial e primordial da União Estável, como é o caso 

de pessoas idosas ou de meia idade que já tiveram filhos de relacionamentos 

anteriores e que se unem pela afeição, sem que tenham a intenção de gerar novos 

descendentes. Há também pessoas impedidas pelo advento de ordem biológica ou 

de ordem clinica resultante de cirurgia: em uma laqueadura das trompas ou 

vasectomia, ou a remoção de ovários. Embora a ocorrência de relações sexuais seja 

um dos fatores caracterizados da união entre homem e mulher, ou em relações 

homoafetivas pode ser que pela idade do casal tal aspecto seja irrelevante, podendo 

ser caracterizado por carinho e pela companhia, compreensão e auxilio mútuo, o  

que leva a inferir que sequer a prática sexual é condição indispensável ao 

reconhecimento da União Estável. 
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CAPÍTULO 02 - ASPECTOS LEGAIS DO REGIME DE BENS DA 

UNIÃO ESTÁVEL 

 

2.1 Posicionamento da doutrina sobre o regime de bens na união estável 
 

Sendo devidamente reconhecida como entidade familiar (art. 226 § 3º), a 

união estável como é conhecido de toda a população brasileira, mesmo que ainda 

silencie legalmente sobre as uniões homo afetivas, passou a ter duas correntes 

distintas de interpretação pela doutrina e na jurisprudência. A primeira corrente é no 

sentido de entender o companheirismo ou união estável, como que equiparado ao 

casamento em suas características; ou seja, que os direitos da união estável não 

diferem do casamento em momento algum e de acordo com BITTAR, (1991, op. cit. p. 

45): 

 
Na união livre, mesmo quando estável, o relacionamento não envolve os 
compromissos formais inerentes ao casamento, permanecendo portanto, 
intactas as individualidades, que assim governam a seu arbítrio a respectiva 
duração; deveres não lhes decorrem senão aqueles que de sua consciência 
brotarem [...] que mais responsabilidade traz aos companheiros, a sua vontade 
é que dirige o respectivo destino, respeitadas as normas aplicáveis. 
 

E a polêmica doutrinária em torno da União Estável, de acordo com 

CAHALI, in: ARRUDA ALVIM, (1995, op. cit. p. 103), assim se explica: 

 
A polêmica gira em torno, efetivamente, do questionamento à respeito dos 
direitos e obrigações decorrentes desta nova Família (Entidade Familiar), 
exclusivamente nascida da união estável entre o homem e a mulher, e não 
aquela formada pelo casamento ou filiação.  Embora a dialética utilizada para 
se chegar às conclusões lançadas neste trabalho seja comum, será limitada a 
analise aos efeitos outros da união estável, excluindo se a apreciação das 
decorrências patrimoniais desta aliança. 
 

Concluímos que o legislador constituinte, dentro do texto do artigo 226 da 

CF/88, não criou os direitos subjetivos exigíveis de plano, sendo estes auto 

executáveis em primeiro plano. O legislador constituinte exortou o legislador ordinário 

no sentido tentar facilitar a conversão da união estável em casamento. E é mister 

ressaltar que não há razão em converter um instituto em outro, a não ser que estes 

sejam desiguais em suas peculiaridades e necessidades. Deste modo, fora definido 

pela legislação que a natureza jurídica de ambos os fenômenos é diversa: enquanto o 

casamento é considerado como um mero negocio jurídico, a união estável é um fato 

jurídico e social. AZEVEDO, (2002, p. 802), entendeu que o regime de bens em união 

estável assim se constitui: 
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Pretendendo aproveitar o modelo da comunhão parcial, no que couber como 
mencionado no art. 1.725 do novo Código, acaba o texto voltando ao regime 
previsto no art. 5º da lei de 1996, relativo a condomínio, que é o único que 
atende à possibilidade de constante mutação no patrimônio dos 
companheiros, inclusive com a possibilidade de alienação judicial para 
extinção do condomínio, o que é impossível em qualquer regime de bens onde 
exista comunhão, regulada pelo Código Civil (condomínio de mãos juntas), 
que deve durar enquanto durar o casamento, ou enquanto os cônjuges de 
comum acordo não resolverem alienar o bem afetado. 
 

CAHALI, in: ARRUDA ALVIM, (1995, op. cit. p. 103) tem uma outra opinião 

a respeito da união estável, seja esta constituída por um homem ou uma mulher ou na 

modalidade homo afetiva, é possível vislumbrar este viés: “Já outros pretendem ter a 

Constituição apenas trazido objetivo final das leis a serem produzidas quando, então, e 

só nelas, haveria a definição dos direitos decorrentes da união estável e os respectivos 

efeitos.” 

A Lei nº. 8.971, de 29-12-94, na época em que fora instituída no contexto 

legal brasileiro, atribuiu o direito de alimentos à companheira comprovada de um 

homem sendo este: solteiro, separado judicialmente ou viúvo, ou que com ele vivesse 

há mais de cinco anos, ou dele tenha prole constituída, e que enquanto não 

constituísse uma nova união e desde que provasse a sua real necessidade. Igual 

direito fora conferido nas mesmas condições ao companheiro sobrevivente, mas tendo 

in vista os avanços sociais, é preciso otimizar e estender tais prerrogativas aos casais 

homo afetivos, e tal situação como é do conhecimento de todos ainda está em aberto, 

e em discussão no Congresso Nacional. A Lei nº. 8.971 também estabeleceu a 

modalidade de direito sucessório aos companheiros na leitura de seu artigo 2º, 

conforme explana o VADE MECUM SARAIVA (2012, op. cit. p. 1527): 

 
I – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto da quarta parte dos bens do de cujus, se houver filhos deste 
ou comuns; 
 
II – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver filhos, 
embora sobrevivam ascendentes; 
 
III – na falta de descendentes e de ascendentes, o (a) companheiro(a) 
sobrevivente terá direito à totalidade de herança. 

 

O art. 3º do presente diploma legal reconheceu o direito de metade dos 

bens do companheiro (a) falecido (a) ao companheiro (a) sobrevivente, com relação 

aos bens que resultarem da atividade de colaboração mútua, ratificando assim a 

jurisprudência sumulada. A Lei nº. 9.278/96, conferiu aos companheiros direitos bem 

mais amplos. Esse diploma legal, conceituou o concubinato como entidade familiar; 
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estabeleceu os direitos e deveres iguais dos conviventes; redefiniu e reafirmou a 

possibilidade da divisão do patrimônio adquirido pelo esforço comum de ambos os 

companheiros; mencionou a possibilidade de conversão da união estável em 

casamento, e estabeleceu que toda matéria relativa à união estável é também de 

plena competência do juízo da Vara de Família, sendo assegurado assim o segredo da 

Justiça, conforme apregoa os casos a serem julgados conforme a leitura do Código de 

Processo Civil em texto de seu artigo 155 inciso 2º, conforme CAHALI, in: ARRUDA 

ALVIM, (1995, op. cit. p. 104). 

Assim por enquanto, salvo as exceções onde existe previsão legal para 
determinadas situações, o concubinato puro ou a União Estável ainda estaria 
à margem do Sistema Jurídico, embora conferindo se lhe direitos e 
obrigações, à luz das obrigações civis – sociedade de fato, originadas pela 
contribuição na aquisição de patrimônio. 

 

O art. 2º § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, hoje nomeado como Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB aponta em seu texto, que a lei 

posterior derroga a anterior quando regule inteiramente a matéria da lei anterior. A Lei 

nº. 9.278/96 não revogou expressamente a Lei nº. 8.971/94. A Lei nº. 8.971/94 criou 

uma espécie de regra geral de atribuição dos benefícios da Lei nº. 5.478/68 - Lei de 

Alimentos, enquanto a Lei nº. 9.278/96, na leitura de seu art. 7º, reportou-se ao direito 

aos alimentos somente na hipótese de dissolução da união estável “por rescisão”, 

sugerindo necessidade de culpa de um dos companheiros, envolvidos em tal regime 

de convivência familiar. 

O regime de bens deverá ter a função de estabelecer as relações 

econômicas entre os cônjuges durante o casamento, ou entre os companheiros, no 

caso da união estável sejam estes no modo tradicional, ou nas uniões homo afetivas, 

também refletindo as suas consequências em terceiros alheios à relação familiar. 

Assim por exemplo, no casamento, dependendo o regime matrimonial de bens, para a 

concessão de fiança ou aval há a necessidade de autorização expressa do outro 

cônjuge assim como preleciona o art. 1.647, inciso III, do Código Civil de 2002, e sem 

a referida autorização expressa poderão o cônjuge ou os seus herdeiros, pleitearem a 

decretação de invalidade do ato praticado sem o devido consentimento conforme o 

texto do art. 1.650, do Código Civil de 2002. 

A importância do entendimento do regime de bens, de uma forma geral, se 

dirige a dois aspectos: um, à possibilidade de uma dissolução de relação matrimonial, 

seja por separação judicial ou divórcio direto no caso do matrimônio, ou de união 
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estável em vida, ou por seu reconhecimento e sua dissolução; e por um outro viés, no 

caso de morte do (a) cônjuge ou do (a) companheiro (a), abrindo-se a sucessão 

hereditária em ambos os institutos vigentes em nosso país, e apesar disto seja na 

união estável tradicional, ou na homo afetiva estão existindo muitas lacunas legais em 

aberto, e se faz relevante uma mudança nestes casos, para assegurar plenos direitos 

para todos os cidadãos brasileiros. 

Relativamente à possibilidade de participação dos companheiros de 

determinada união estável na herança do outro que faleceu no decorrer da convivência 

em comum, inicialmente cuidaram os artigos 2o e 3o, da Lei n º 8.971/94 sobre este 

aspecto, e em nenhum aspecto se referindo sobre a dissolução da união estável em 

vida, fora adicionado neste diploma legal, e ressaltando que em relação às uniões 

homo afetivas, e como já fora dito no teor deste estudo científico ainda não existe uma 

codificação específica e direcionada para este segmento social, e nestes casos, os 

tribunais usam por analogia, nos casos concretos, a codificação usada para as uniões 

estáveis tradicionais. No contexto de ambos os diplomas legislativos citados, estão 

conceituadas somente duas modalidades de união estável de acordo com CAHALI, in: 

ARRUDA ALVIM, (1995, op. cit. p. 105): 

Isto porque diferentemente das relações com o Estado, para as quais houve 
genérica previsão, trata se aqui de vínculos obrigacionais entre particulares a 
reclamar a legislação especifica, única hábil a gerar direitos ou impor 
obrigações entre particulares a reclamar a legislação especifica, única hábil a 
gerar direitos ou impor obrigações, sem ter sido o conteúdo da norma Maior. 
Neste contexto para estas relações de Direito material, criando obrigações, 
direitos e deveres, parece nos não ter a Constituição Federal em nada inovado 
quanto às relações concubinárias. 
 

Essa interpretação é lógica. Mas se a mesma for aplicada estritamente, 

levará também à conclusão de que a Lei nº. 8.971/94 somente se aplicará aos casos 

de união estável da primeira modalidade e a Lei nº. 9.278/96 aplica-se apenas à 

segunda modalidade, aumentando ainda mais as dúvidas acerca do regime de bens, 

direitos sucessórios e alimentares, neste segmento social de família. 

Aliás, analisando o art. 5º da Lei nº. 9.278/96, mostra-se que até o legislador 

se fez sensível a esse aspecto patrimonial estabelecendo uma norma dispositiva no 

sentido de que, não havendo uma estipulação em contrato escrito, os bens móveis e 

imóveis, adquiridos, onerosamente, por um ou por ambos os conviventes, no período 

em que durar a união estável são considerados fruto do trabalho e da colaboração 

comum, pertencendo a ambos, em condomínio e em partes iguais. Preceito 
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semelhante, no mesmo sentido, é o constante do art. 1.725 do novo Código Civil e vai 

de encontro aos ensinamentos de VENOSA, (2005, op, cit. p. 57):  

Os desenvolvimentos legislativo e jurisprudencial demonstram que, sem 
concorrer com o casamento, a união de fato passou a ser reconhecida como 
relação valida, produzindo efeitos independentemente da problemática da 
divisão patrimonial decorrente do esforço comum dos consortes. 
 

E VENOSA, (2003, p. 49), ainda diz mais:  
 

A primeira, definida pela lei de 1994, representada pela união estável com 
mais de cinco anos ou com prole comum, entre pessoas desimpedidas 
(solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas) e a segunda referente à união 
sem qualquer restrição, a não ser a exigência de ser provado o animus de 
constituir família. É óbvio que nessa ultima hipótese admitiu-se implicitamente 
o concubinato adulterino. 

 

Se os companheiros, ao comprarem um imóvel, por exemplo, quiserem 

ressaltar direito de um maior do que o do outro, poderão mencionar na escritura 

pública ou no compromisso particular dessa aquisição, percentual diferente como 

exemplificativamente 70% (setenta por cento) ideal do imóvel para um, e 30% (trinta 

por cento) para outro.  Poderá, também de um modo genérico elaborar um contrato 

programando assim toda a sua vida econômico-financeira, como possibilitam, 

expressamente, os artigos 5º da Lei 9.278/96 e 1.725 do Código Civil de 2002.  

Ao analisar a Lei 9.278/96, colocou-se de forma mais ampla no que diz 

respeito aos bens moveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os conviventes, seja 

na constância da união estável e a título oneroso, presumindo-os os mesmo bens 

adquiridos em mútua colaboração, passando a pertencer a ambos em condomínio, 

conforme VENOSA, (2003, op. cit. p. 49): “salvo estipulação em contrario” (art. 5º).  

E mais do que a presunção estabelecida nesses artigos é “iuris tantum” e 

não “iuris et de iure”, pois admite-se produção de prova em contrário. Realmente, a 

união estável pode ser conturbada, de tal modo por um dos conviventes, que reste 

comprovada a sua completa ausência de colaboração de um dos conviventes, como 

por exemplo: a vida irresponsável, desregrada, de má conduta, de prodigalidade; a de 

mero companheirismo, na relação aberta; a pautada por vícios de embriaguez, de 

jogo, e etc. 

Assim, o legislador civilista presumiu a situação de condomínio natural ou 

de situação semelhante ao regime de separação total de bens, no que couber nessa 

aquisição de bens como regra; todavia, para que ocorram as referidas exceções, 

deverão ser elas provadas, judicialmente. Desse modo, os conviventes poderão 
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estipular por escrito, no ato da aquisição ou em documento apartado, a destinação dos 

bens em sua união, se pretenderem derrubar a presunção legal. 

O art. 1.724 do Código Civil Brasileiro de 2002, dispõe que as relações 

pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres da lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos, no que se aproxima e se 

identifica a união estável do casamento, em tudo que disser respeito à 

responsabilidade dos companheiros com relação aos filhos e a si próprios, nivelando 

os mesmos conviventes, as prerrogativas do casamento.  

Conforme o art. 1.725 do Código Civil de 2002, permite-se que os 

companheiros contratem acerca de seu regime patrimonial e, na ausência desse 

negócio, aplicar se-á, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, como 

regra geral. E cuida-se do denominado contrato de convivência, que permite em sua 

aplicabilidade uma série de normas de cunho patrimonial, a exemplo dos pactos 

antenupciais. O art. 1.726 Código Civil de 2002 dispõe que a união estável poderá 

converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no 

Registro Civil, do local onde tem residência fixa, e tem seus bens radicados nesta 

localidade.  

 

2.2 Possíveis semelhanças com o regime de bens na união em comunhão parcial de 
bens 

O regime da separação total absoluta de bens consiste na 

incomunicabilidade dos bens e dívidas anteriores e posteriores ao casamento, 

constituindo o gênero, desmembrando-se em duas espécies: o regime da separação 

absoluta na forma convencional conforme o art. 1.687 e 1.688, do Código Civil de 2002 

e o regime da separação absoluta na forma obrigatória. E o regime da separação de 

bens obrigatória é aquele estabelecido no artigo 1.641, do Código Civil de 2002, o qual 

determinará que se casarão neste regime no caso do casamento civil, sem qualquer 

comunicação dos seus bens ou dívidas. 

 Este impedimento legal se manifesta em razão de interesses sociais e 

éticos. Busca-se assegurar a proteção patrimonial de pessoas que tenham acumulado 

algum patrimônio durante toda a vida e, diante da expectativa de vida que possuem, 

possam ser prejudicadas por interesses de eventuais aproveitadores. E tenta-se desta 

evitar o vulgo "golpe do baú".  E de acordo com CAHALI, in: ARRUDA ALVIM, (1995, 

op. cit. p. 107): 
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Competindo ao Estado a proteção da união estável, então elevada a qualidade 
de entidade familiar, em todas as situações onde o Sistema Processual fixar 
direitos, obrigações ou ônus aos cônjuges das partes, ou mesmo 
consequências processuais decorrentes do casamento, estes efeitos serão 
estendidos aos companheiros, cabendo ao Judiciário assim atuar, mesmo 
inexistente referencia na Lei. 

E de acordo com as lições de SCALQUETTE, (2005, op. cit. p. 51): “Aplica-

se a união estável, salvo estipulação em contrario em contrato escrito pelos 

companheiros, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC).” 

Quando um casal que pretende constituir uma união estável, não há 

imposição legal para que o regime de bens escolhido seja somente o da comunhão 

parcial de bens na forma obrigatória, como rege a lei vigente. Como se observou 

anteriormente, na constituição de uma união estável, se não houver sido escolhido um 

outro regime de bens entre os companheiros, prevalecerá o regime da comunhão 

parcial de bens. E de acordo com as lições de CAHALI, in: ARRUDA ALVIM, (1995, 

op. cit. p. 107): 

Cabe esclarecer que só nas hipóteses de relações processuais, entre as 
partes, respectivos cônjuges ou companheiros em face do Juízo/processo, é 
que esta orientação é valida; se o direito ou obrigação nascer, ou tiver 
fundamento exclusivo em regra fixada no Direito Material, cuidando da relação 
entre particulares, não haverá a imediata aplicação à união estável, sendo 
indispensável a previsão legal, na maioria dos casos ainda por ser elaborada. 

 

Neste caso, supondo-se que houvesse a dissolução da união estável em 

vida, se o casal não houvesse escolhido algum regime de bens diverso, prevalecendo 

à comunhão parcial, de acordo com a leitura do artigo 1.725, do Código Civil de 2002, 

e se algum deles tivesse adquirido algum bem a título oneroso na constância da união, 

este bem possivelmente seria dividido por igual entre ambos, e em relação as uniões 

homo afetivas, por analogia seria usada tal regra, até existir uma codificação 

específica sobre a matéria, como já observado anteriormente. Diversamente de quem 

esteja casado civilmente sob o regime da separação total de bens na forma 

obrigatória, caso houvesse separação judicial de ambos, nenhum dos  entes 

envolvidos teria direito sobre o bem adquirido pelo outro na constância da união. 

2.3  Divagações sobre o regime de bens na união estável 
 

O reconhecimento da União Estável como entidade familiar pela 

Constituição da República de 1988 poderia como já dito anteriormente ter colocado 

fim a uma série de discussões sobre o referido instituto jurídico, e contudo causou 

muitas outras dúvidas e algumas ainda permanecem sem uma solução adequada. 
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Pode-se afirmar que o Regime de Bens na União Estável, que é o objeto do 

presente estudo possa enfim ser uma forma de sanar essas controvérsias tão 

estridentes. 

A União Estável, representada pela vida em comum em uma união 

homoafetiva ou uma união entre um homem e uma mulher, sem serem casados 

legalmente, rompeu a barreira do tempo para tornar-se merecedora de total proteção 

estatal. Até a entrada em vigor de leis sobre o assunto, nenhuma norma 

anteriormente era levada a sério e sequer tentava cuidar dos casos de Regime de 

Bens em União Estável, o que gerava, e caso seus pontos controvertidos não 

fossem esclarecidos poderiam produzir profundas e surreais injustiças. AZEVEDO, 

(2002. p. 802) entende que o Regime de Bens em União Estável: 

Pretendendo aproveitar o modelo da comunhão parcial, no que couber 
como mencionado no art. 1.725 do novo Código, acaba o texto voltando ao 
regime previsto no art. 5º da lei de 1996, relativo a condomínio, que é o 
único que atende à possibilidade de constante mutação no patrimônio dos 
companheiros, inclusive com a possibilidade de alienação judicial para 
extinção do condomínio, o que é impossível em qualquer regime de bens 
onde exista comunhão, regulada pelo Código Civil (condomínio de mãos 
juntas), que deve durar enquanto durar o casamento, ou enquanto os 
cônjuges de comum acordo não resolverem alienar o bem afetado. 

 

Antes do advento da lei 9.278/96 que estabeleceu um regime de bens para 

os companheiros, a matéria não possuía o devido regramento legal. Assim sendo, a 

jurisprudência já havia estabelecido entendimento para a sociedade de fato e assim 

sendo, o aludido entendimento passou a ser aplicado à atual concepção de União 

Estável. Desta forma em havendo uma sociedade de fato, que é instituto não 

gozador do patamar constitucional da União Estável, só poderia haver partilha dos 

bens adquiridos pelos sócios com a prova da contribuição dos mesmos para a 

constituição dos aquestos. 

A súmula 380 do Supremo Tribunal Federal aplicou-se à União Estável até 

o advento da Lei 9.278/96, pois no art. 5° deste diploma legal, o legislador criou um 

regime de bens para os companheiros muito parecido com o regime da comunhão 

parcial do casamento, mas ao mesmo tempo consagrou o entendimento sobre o 

assunto de forma soberana, de acordo com o entendimento deste estudo. 

O art. 5° da lei 9.278/96 criou uma presunção de que os bens adquiridos 

na constância da União Estável são oriundos do esforço comum dos cônjuges, salvo 

estipulação em contrário, podendo-se acrescentar também salvo prova de que um 

dos companheiros não contribuiu de forma direta ou indireta para a constituição do 
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patrimônio em comum. 

Desta forma, entendemos que a presunção legal estabelecida pelo 

legislador é relativa, pois é possível provar-se que algum bem não foi adquirido com 

o esforço comum e também este é o entendimento que mais se adapta a nossa 

atualidade, tendo em vista que homem e mulher em uma modalidade tradicional de 

União Estável nos dias de hoje trabalham e contribuem para o sustento do lar. Há 

que se lembrar também que esta contribuição não necessita ser especificamente em 

capital ou outros bens, pode se dar também por meio de trabalho doméstico, criação 

dos filhos e etc. 

O Código Civil de 2002, que passou a regulamentar o Regime de Bens dos 

companheiros, em seu art. 1725, estabeleceu o regime da comunhão parcial de 

bens para os companheiros, abolindo assim a presunção relativa criada pela lei 

9.278/96 e estabelecendo peremptoriamente a presunção absoluta de que os bens 

adquiridos durante a convivência adveio do esforço comum dos conviventes. 

Desta forma duas conclusões opostas podem ser extraídas sobre o 

referido dispositivo legal. A primeira é a de que houve um avanço, pois o legislador 

finalmente atendeu a vontade constitucional e equiparou a união estável ao 

casamento. E a segunda é de que houve um retrocesso, porque atualmente na 

relação tradicional constituída pelo homem e pela mulher, e nas relações 

homoafetivas, os companheiros contribuem para a constituição do patrimônio 

familiar, não mais necessitando de presunção absoluta de que os bens foram 

adquiridos com o esforço comum, pois tal prova é possível de ser feita por ambas, 

portanto desnecessária a presunção absoluta. CAHALI, ARRUDA ALVIM, (1995. p. 

103): “Alguns autores consideram ter havido uma “equiparação” entre a união 

estável e o casamento, levando à orientação no sentido de ambas as situações 

gerariam os mesmos efeitos, patrimoniais ou não.” O Código Civil de 2002 assim 

preleciona novamente in VADE MECUM SARAIVA. (op. cit. p. 261): “Art. 1.725. Na 

união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações 

patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” 

Antes da entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, as situações 

jurídicas patrimoniais decorrentes das relações oriundas da União Estável em muito 

se aproximavam daquelas ilustradas no casamento civil. Porém, com a entrada em 

vigor da referida lei, pode-se observar que a intenção do legislador foi aquela que já 

era preconizada pelo legislador constituinte em 1988, no sentido de se dar mais 
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proteção jurídica e incentivo às relações nascidas do matrimônio civil, e das relações 

nascidas sobre a égide das novas dinâmicas sociais. 

Assim, a resistência do legislador civil de 2002 em classificar os 

companheiros com herdeiros, a fim de se evitar críticas sociais, de toda ordem e 

toda sorte evidenciou o tratamento discriminatório dado à questão. Ao que parece, 

retomou-se a mentalidade de que a União Estável, seja ela qual for é uma família de 

segunda categoria, e não uma espécie de entidades familiares que são iguais 

constitucionalmente em dignidade e igualdade de condições. Talvez o ideal seria a 

revogação do texto legal, a interpretação do artigo 1.790, da referida lei, trazendo  

em seu texto a referência aos companheiros nos dispositivos que se fazem 

relevantes, igualando os aos cônjuges em direitos, prerrogativas e deveres. E 

Perante o Estado, o casamento civil terá como objetivo a constituição de família com 

obrigações e direitos iguais para ambos os cônjuges. E o casamento civil 

determinará, inclusive, a forma de sucessão em caso da morte de um dos cônjuges, 

bem como a modalidade de divórcio caso o casamento chegue ao fim. E as 

exigências para esse tipo de casamento estão devidamente previstas no Código 

Civil, que regulamenta a sua constituição e a sua extinção. 

E por um outro viés, a união estável também tem como finalidade a 

intenção, de que duas pessoas, possam formar uma família. E consiste em uma 

convivência pública, contínua e duradoura de pessoas que não são legalmente 

casadas. E a união estável poderá ser convertida em casamento, segundo 

autorização expressa pelo Código Civil, caso se os companheiros assim desejarem. 

Mesmo as duas instituições ora mencionadas que tem como objetivo 

principal constituirem família, há diversas diferenças entre elas. E para o casamento 

civil os nubentes deverão escolher um dos regimes de bens disponíveis em lei, 

sendo aplicado assim, o da comunhão parcial de bens se não se decidirem por 

nenhum outro. E no caso da união estável, admite-se um contrato escrito para 

regularem todas as relações patrimoniais, aplicando-se assim também o da 

comunhão parcial na falta de contrato de união estável. 
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CAPÍTULO 03 - ASPECTOS PATRIMONIAIS DOS BENS NA UNIÃO 

ESTÁVEL 

 

3.1 Relações com intreresses de terceiros 
 

Havendo possível omissão ou sendo falsas as declarações apresentadas 

em juízo, serão preservados os interesses dos terceiros de boa-fé, resolvendo-se os 

eventuais prejuízos em perdas e danos ocasionados pelos companheiros, aplicando-

se as sanções penais cabíveis, completa o citado art. 5º da Lei nº. 9.278/96, de acordo 

com VENOSA, (2005, op, cit. p. 67), veremos que: 

Conforme o art. 1725, permite se que os companheiros contratem acerca de 
seu regime patrimonial e, na ausência desse negocio, aplicar se à, no que 
couber o regime da comunhão parcial de bens. Cuida se do denominado 
contrato de convivência, que permite uma serie de normas de cunho 
patrimonial, a exemplo dos pactos antenupciais, como veremos. 
 

É possível que não exista a boa-fé do terceiro, por exemplo, no caso de 

negociar somente com um dos companheiros, sabendo da situação familiar dos 

conviventes, fato este ressaltado por RIZZARDO, (1994. p. 341): 

 
Semelhantemente como ocorre na sociedade civil ou comercial erguida à 
margem do direito, a união do homem e da mulher pode determinar a criação 
de um capital pelo desenvolvimento de atividades econômicas. Nesta 
situação, isto é, em face da evidencia do concubinato e da conjugação de 
esforços na formação o u aumento do patrimônio de um ou de ambos os 
parceiros, reconhece se a sociedade de fato e se atribuir efeito jurídico à sua 
dissolução ou partilha dos bens. 

 

Se o casal convivente comparece ao negócio de alienação, não haverá 

prejuízo ao terceiro, mesmo que não declinem sua condição de companheiros. E, nada 

dizendo sobre sua condição, os seus direitos e deveres são considerados iguais. E o 

maior perigo está na alienação unilateral de um bem, por um dos companheiros, 

ferindo a boa-fé do terceiro interessado no referido negócio, em prejuízo da cota ideal 

do outro companheiro, que deveria estar envolvido no negócio jurídico, omitindo ou 

falsamente declarando seu estado em regime de união estável. Nesse caso, o 

companheiro faltoso poderá estar conforme a situação, se o bem for do casal, 

alienando, a non domino, a parte pertencente ao outro companheiro inocente. Esse ato 

ilícito leva o companheiro faltoso também no âmbito civil, à necessidade de compor as 

devidas perdas e danos sofridos em medida judicial, em relação ao companheiro 

inocente e de acordo com a remansosa jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça - 
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STJ, considerado “O Tribunal da Cidadania” forma seguinte juízo de valor, a respeito 

de tal situação, em texto livremente divulgado na internet: 

 
Algumas pendências judiciais sobre união estável foram analisadas pelo 
Tribunal da Cidadania. Em uma delas, ele concluiu que o direito de 
companheiro à metade de imóvel dado como garantia em contrato não 
prevalece sobre o direito do credor a executar a hipoteca, se o companheiro 
que assinou o contrato de hipoteca omitiu a existência da união estável. Em 
outro caso, a Corte entendeu impossível o reconhecimento concomitante de 
duas uniões estáveis. Para os ministros, o objetivo de reconhecer a união 
estável e o fato de que ela é entidade familiar não autoriza que se identifiquem 
várias uniões estáveis. Isso levaria, necessariamente, à possibilidade absurda 
de se reconhecerem entidades familiares múltiplas e concomitantes. 
  

Tudo o que fora ilustrado é aplicável, conjuntamente com a aplicação das 

“sanções penais cabíveis”. Aliás, o legislador poderia ter referido, expressamente, o 

art. 299 do Código Penal, que tipifica o crime de falsidade ideológica consistente em 

omitir, seja em um documento público ou particular, declaração que dele deveria 

constar, ou nele inserir ou se fazer inserir declaração falsa ou diversa daquela que 

deveria ser escrita; sendo que tudo fora concebido com a finalidade de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em um 

negócio jurídico. 

A omissão ou inserção da qual se trata o dispositivo em lei penal citado 

deverá ser visto de forma dolosa, com o pleno intuito pleno de prejudicar, ou de causar 

dano. Nesta ação ou omissão está presente a intenção fraudulenta de realização de 

um ato contrário à lei vigente em nosso país. 

É recomendável para quem irá negociar com pessoas que não se declarem 

companheiros ou conviventes, a providência de exigir, expressamente, do contratante 

alienante, a menção em documento de alienação, de seu estado familiar e civil, sob 

pena de cometimento de ilícito penal, por falsas declarações ou por afirmações que 

não correspondam à verdade; além da penalização por responsabilidade civil pelos 

prejuízos decorrentes dessa ilicitude, em um negócio jurídico, assim se evitará 

problemas futuros. 

 

3.2 Regime patrimonial de bens 
 

A intenção de facilitar o entendimento da matéria residirá no fato de que as 

relações decorrentes do casamento ou da união estável, como está sendo discutida 

neste estudo científico estabeleçam uma maior certeza para a sociedade sobre os 

aspectos da vida social, patrimonial e particular dos indivíduos envolvidos nestas 
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relações. Isto porque se torna muito mais fácil, por exemplo, estabelecer uma divisão 

patrimonial numa ação de separação judicial em um casamento, do que em uma ação 

de reconhecimento e dissolução de união estável. Vez que na primeira situação, o 

regime de bens e o momento da aquisição do patrimônio é muito mais fácil de ser 

comprovada e discutida do que uma união estável, haja vista que a documentação 

realizada no momento da habilitação matrimonial, se encontra na maioria das vezes 

ausente em muitas relações entre companheiros que vivem em regime de União 

Estável.  

Por outro lado, ao se observar o atual Código Civil de 2002, observa-se que 

o legislador claramente se posicionou no sentido de conferir uma maior importância ao 

casamento de forma tendenciosa, estabelecendo normas mais minuciosas sobre esta 

forma de união do que em relação à união estável que foi tratada de forma geral, 

somente e meramente em cinco artigos do mesmo Código Civil de 2002. Ainda, ao se 

tratar da questão sucessória, somente dois artigos se referem sobre o direito de 

sucessão hereditária dos companheiros tais como o art. 1.790 e art. 1.844. E, ainda 

não bastando isso, ainda não houve o devido reconhecimento pleno dos companheiros 

na qualidade de herdeiros necessários, seja na união estável tradicional, como na 

união homo afetiva, estabelecendo assim direitos e garantias iguais conforme o artigo 

1.845 do Código Civil de 2002.  

A união estável estando caracterizada e consolidada, aos olhos de todos 

gera direitos e deveres como em um casamento. Há reflexos na vida pessoal e 

patrimonial do casal que não devem ser ignorados. No entanto a preocupação com a 

situação patrimonial normalmente surge no momento da ruptura do relacionamento, 

quando não há mais quaisquer condições mínimas de convivência. E no regime de 

comunhão parcial de bens no casamento, assim como na união estável há várias 

excludentes da meação dos bens. Por exemplo: os bens adquiridos à título gratuito, 

como nas doações ou recebidos por herança ou quando o bem foi adquirido com 

recurso provido anterior à vida em comum, não serão considerados na partilha dos 

bens. Da mesma forma, não se comunicam os bens de uso pessoal, tais como: livros 

ou instrumentos de trabalho, os rendimentos do trabalho ou pensões de cada um dos 

cônjuges ou conviventes. 

Assim, não havendo contrato ou disposição em contrário, as regras são 

aquelas que dispõem que os bens adquiridos antes do casamento, ou recebidos em 

doação ou por herança não se comunicam entre os companheiros em união estável. E 
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somente se comunicam, ou seja, deverão ser partilhados entre os companheiros, 

todos os bens adquiridos na constância da união estável.  

Se ficar estabelecido em um contrato prévio que as mesmas regras 

adotadas no regime da separação total de bens, tanto para os bens adquiridos antes 

como os obtidos durante a união estável não se comunicarão, isto é, não serão objeto 

de partilha entre os companheiros. Não há a menor possibilidade jurídica para o ajuste 

das partes de nortearem sua união estável com base nas regras previstas para o 

regime da comunhão universal de bens. E não é permitido que os bens adquiridos por 

cada um antes da união, bem como os recebidos por herança ou doação, se 

comuniquem ainda que esse seja o desejo dos companheiros em regime de união 

estável. 

O Código Civil de 2002, procurando evitar o texto do art. 5º da Lei nº. 

9.278/96, muito mais rico em hipóteses e possibilidades úteis, e mais consentâneo 

com a realidade acabou por adotar em tese, o mesmo pensamento do caput do 

aludido art. 5º da referida lei. Inicialmente, após a edição das leis sobre união estável, 

tais como a Lei nº 8.971/94 e a Lei nº 9.278/96, à época sendo o então ministro da 

Justiça, o ex ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Nelson Jobim fez publicar, 

no Diário Oficial de 02/10/1996, o anteprojeto de lei sobre o Estatuto da União Estável, 

também com o propósito de regular o § 3º do art. 226 da Constituição Federal de 

1988. E em seu artigo publicado na internet “Contrato de namoro”, em março de 2006, 

o grande doutrinador civilista Pablo Stolze Gagliano, fez severas advertências, à uma 

nova modalidade de contrato que com certeza iria gerar um nova interpretação, e 

possivelmente gerar efeitos jurídicos desastrosos em nosso contexto judicial brasileiro. 

Em outras palavras, se trata de um negócio jurídico celebrado por duas 

pessoas que mantém relacionamento amoroso: um namoro, e que pretendem, por 

meio da assinatura de um documento, a ser arquivado em cartório, afastar totalmente 

os efeitos da união estável, como explica ARRUDA ALVIM, (1995. p. 253-254):  

Portanto, parece absolutamente fora de duvida que a união estável integra o 
Direito de Família. A CF fez mais do que endossar a criação jurisprudencial da 
sociedade de fato. Criou um instituto e disse que se trata de sociedade 
familiar. Disse que a união estável é entidade familiar e não pode ter outro 
sentido tal assertiva, que não a de indicar que o assunto deva ser tratado pelo 
Direito de Família e não pelo direito obrigacional, com antes se vinha fazendo. 
Era no entanto o que de lege nata,  se podia fazer. O conceito de união 
estável é tecnicamente um conceito vago, ou seja, um termo cujos referenciais 
semânticos não são definidos de modo nítido. Tem cabido à doutrina e a 
jurisprudência fixar lhes os contornos. 
 

E de acordo com as lições e a opinião de GAGLIANO, (2006): 
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União estável é coisa séria e, nos dias que correm, encontra-se ombreado ao 
casamento em termos de importância jurídica e social. E tal fato se torna ainda 
mais grave se considerarmos que este tipo de união informal ganha cada vez 
novos adeptos, inclusive entre os mais jovens.  

O anteprojeto de lei sobre o Estatuto da União Estável, também com o 

propósito de regular o § 3º do art. 226 da Constituição Federal, nasceu em razão dos 

vetos apresentados pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 

quando da sanção da Lei nº. 9.278/96. A posição desse projeto, explicou o então 

ministro Nelson Jobim, na sua Exposição de Motivos, que tinha em mente harmonizar 

os textos das leis anteriores, já citadas, assim como as leis de 1994 e de 1996. E 

conforme GAGLIANO, (2006, op. cit.): 

Lembre-se, ademais, em abono de nosso pensamento, que a Lei n. 9278 de 
1996 teve alguns de seus artigos vetados pelo Presidente da República 
exatamente porque se pretendia admitir a "união estável contratual", em 
detrimento do principio segundo o qual a relação de companheirismo seria um 
fato da convivência humana e que não poderia ser previamente discutida 
pelas partes em um contrato. O que é possível, sim, ressalve-se, é a 
celebração de um contrato que regule aspectos patrimoniais da união estável 
– como o direito aos alimentos ou à partilha de bens -, não sendo lícita, 
outrossim, a declaração que, simplesmente, descaracterize a relação 
concubinária, em detrimento da realidade. 

No trabalho de aproximar o instituto da união estável ao do casamento civil, 

como se fosse um casamento de segundo grau, inseriu o legislador do aludido projeto 

de um capítulo sobre regime de bens na união estável pura. Como explica CZAPSKI, 

In: COSTA MACHADO, CHINELLATO, (2008. p. 1342): 

Porém, os companheiros poderão estipular por escrito, dispondo de forma 
contrária, outro regime de bens, por exemplo, o regime da comunhão 
universal, o regime da separação total ou ainda estabelecendo outras regras. 
De outra forma, a administração do patrimônio comum compete a ambos os 
companheiros, salvo disposição contraria expressa no contrato escrito (art. 
1663). 
 

Novamente CZAPSKI, In: COSTA MACHADO, CHINELLATO, (2008. op, cit. 

p.1342), trazem a seguinte lição: “Cumpre lembrar que, no caso de união estável, a lei 

não impôs qualquer restrição à liberdade dos conviventes quanto à adoção do regime 

de bens escolhido.” Parte dessa ideia passou para o novo Código Civil, quando este 

se refere, pelo art. 1.725, à aplicação, “no que couber”, do “regime da comunhão 

parcial de bens”. Como bem ensina SCALQUETTE, (2006, p.15): 

[...] ressaltamos que a escolha das disposições que disciplinam a união tem de 
ser feita de forma consciente e livre por ambos os companheiros, destacando 
se que qualquer que seja a escolha não haverá interferência no direito do 
companheiro sobrevivente de participar da sucessão do outro, como acontece 
no casamento [...]. 
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SCALQUETTE, (2006. op, cit. p.13), também tem esta opinião: Por previsão 

expressa do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica se às relações patrimoniais o regime da comunhão de bens, no 

que couber. 

Mesmo o Código Civil de 2002 não tendo utilizado todo o capítulo reservado 

à união estável e seu regime de bens, previsto naquele projeto, como deveria, e 

observando as novas dinâmicas sociais da sociedade brasileira, o mesmo diploma 

legal deveria ter sido mais abrangente e inclusivo em relação a união estável e suas 

peculiaridades. O certo é que constou essa utilização analógica do regime da 

comunhão parcial de bens, completamente destoante da situação de fato em que 

vivem os companheiros, nas atuais relações sociais existentes em nossos dias, como 

já ressaltado in outras oportunidades. 

Desta forma se os companheiros, ao comprarem um imóvel, por exemplo, 

quiserem ressaltar direito de um maior do que o do outro, poderão mencionar na 

escritura pública ou em compromisso particular, referente a essa aquisição, um 

percentual diferenciado, como exemplificativamente: 70% (setenta por cento) ideal do 

imóvel para um e 30% (trinta por cento) para outro. Poderá, também de modo 

genérico, fazer um contrato, programando assim toda a sua vida econômica financeira, 

como possibilita expressamente, o texto do artigo 5º. da Lei 9.278/96. Portanto se não 

houver contrato dispondo em contrario, as regras são as do regime da comunhão 

parcial de bens. Mas quais são as suas principais características? Como bem ilustrado 

por SCALQUETTE, (2006, op. cit. ibid). 

Já com a adoção do regime de comunhão parcial de bens, na união estável, 

salvo estipulação em contrário será permitida a utilização de outro regime patrimonial 

pelos companheiros, seja por menção no termo de aquisição, ou por documento 

apartado, ou seja por exemplo: uma carta, uma declaração ou uma cláusula do 

contrato de convivência. E pretendendo aproveitar o modelo da comunhão parcial de 

bens, no que couber como mencionado no art. 1.725 do novo Código Civil de 2002, o 

texto do referido artigo remete ao regime previsto no art. 5º da Lei 9.278/96, relativo à 

obrigação condominial, que é o único que atende à possibilidade de constante 

mutação no patrimônio dos companheiros como preleciona SCALQUETTE, (2006, op. 

cit. ibid). 

 
Em contrato escrito outras regras podem ser estabelecidas. Se as regras 
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convencionadas forem semelhantes às do regime da separação total de bens, 
tanto os bens adquiridos antes como os obtidos  durante a união estável não 
se comunicarão, ou seja, não serão divididos em caso de rompimento da 
união. 
 

Inclusive com a possibilidade de alienação judicial para extinção do 

condomínio, o que é impossível em qualquer regime de bens onde exista comunhão, 

regulada pelo Código Civil de 2002 como o condomínio de mãos juntas, que deverá 

durar enquanto durar o casamento, ou enquanto os cônjuges de comum acordo não 

resolverem alienar o bem afetado. 

Tal situação ficou evidenciada que mesmo que se equivoquem os 

companheiros, na aquisição de quaisquer bens, a título oneroso, a regra do art. 1.725 

do novo Código Civil de 2002 é dispositiva, poderá ser alterada a qualquer tempo, o 

negócio por contrato escrito entre os adquirentes, modificando por exemplo: os 

possíveis percentuais ou cotas condominiais entre eles existentes. 

O mesmo contrato escrito poderá ser utilizado pelos companheiros, para 

regularem outras situações que não sejam patrimoniais, e sim relativas à sua 

convivência em comum. O art. 1.725 do novo Código Civil de 2002 portanto, admite, 

expressamente, a possibilidade de realização de um contrato por escrito entre os 

companheiros para assegurar assim os seus direitos inerentes aos mesmos em uma 

união estável. Como apregoa SCALQUETTE, (2006, op, cit. p.14):  

 
Poderá também haver um misto de disposições, com combinações que 
prevejam, por exemplo, a comunicação de apenas alguns bens adquiridos 
durante a união estável, obviamente, desde que o disposto não fira os direitos 
dos companheiros e de terceiros. 
 

No trabalho de aproximar e equiparar o instituto da união estável ao do 

casamento civil, como se fosse um casamento de segundo grau, a doutrina segundo 

SCALQUETTE, (2006, op, cit. p.14-15), tentou compreender a sua aplicabilidade: 

Resumindo, é mister alertar que o silencio dos companheiros sobre as possíveis 

regras que devam incidir no que tangem à questão patrimonial faz com que sejam 

aplicadas as regras do regime da comunhão parcial de bens, no que couberem a 

relação dos mesmos com o seu patrimônio.  

E em tentativa semelhante a doutrina, o legislador tentou aproximar de 

forma mais fácil compreender a sua aplicabilidade, e possivelmente sanear possíveis 

falhas no instituto do regime de bens em união estável, segundo VENOSA, (2005, op, 

cit. p. 454): “Lembremos que estas disposições num eventual acerto patrimonial por 
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escrito pelos conviventes apenas afetam os companheiros e não as relações destes 

com terceiros.”  

E na otimização de aproximar e equiparar o instituto da união estável ao do 

casamento civil, como se fosse um casamento de segundo grau ou segunda categoria, 

a lei em seu projeto inicial, e nas palavras de VENOSA, (2005, op, cit. p. 65), buscou 

de forma mais fácil compreender seus objetivos: 

Ainda a lei de 1996 colocou se de forma mais ampla no tocante aos bens 
moveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os conviventes, na constância 
da união estável e a titulo oneroso, presumindo os adquiridos em mutua 
colaboração, passando a pertencer a ambos em condomínio, “salvo 
estipulação contraria em contrato escrito”(art. 5º). 
 

Assim também VENOSA, (2005, op, cit. p. 443), ensina que: 

O legislador não foi claro, ou porque não soube, ou porque assim não desejou. 
Desse modo é difícil sistematizar os direitos dos companheiros, e muito mais 
que isso, nos casos práticos será por vezes difícil harmonizar efeitos da união 
estável com efeitos do casamento, quando ambos se apresentam 
concomitante ou sucessivamente aos olhos do interprete.  
 

3.3 Garantias idênticas às do matrimônio 
 

Desde que a união estável se tornou presente na legislação brasileira, o 

legislador visou mais a qualidade da relação familiar e não os critérios pré 

estabelecidos como o prazo de convivência do casal e a existência de filhos. Assim, o 

principal critério é a intenção do casal de constituir uma entidade familiar. A 

convivência do casal é uma situação fática que se consolida com o decorrer do tempo, 

até que se torne estável, duradoura e pública diante de todos, assim como está 

previsto na lei. Assim, ninguém poderá prever no início, que o relacionamento se 

tornará uma união estável, duradoura e que gerará efeitos patrimoniais e sucessórios. 

Inicialmente o casal pode ou não ter a intenção de constituir uma família, mas com o 

decorrer do tempo isso se torna uma realidade. E a seguir menciona-se o inteiro teor 

na Resolução de nº 175, de 14 de maio de 2013, editado pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, com base, para todos os fins que se fizerem mister em relação a União 

Estável, conforme menção a seguir: 

Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Texto original Dispõe sobre a 
habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável 
em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. O PRESIDENTE DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais, CONSIDERANDO a decisão do plenário do 
Conselho Nacional de Justiça, tomada no julgamento do Ato Normativo no 
0002626-65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de 
maio de 2013; CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, nos 
acórdãos prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, 
reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões 
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estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO que as 
referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração 
pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário; CONSIDERANDO que o 
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu 
inexistir óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo 
sexo; CONSIDERANDO a competência do Conselho Nacional de Justiça, 
prevista no art. 103-B, da Constituição Federal de 1988; RESOLVE: Art. 1º É 
vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de 
casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 
pessoas de mesmo sexo. Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a 
imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências 
cabíveis. Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro Joaquim Barbosa (CNJ, 2018, s/p). 

 

E a seguir menciona-se o inteiro teor do Provimento de nº 37, de 07 de 

julho de 2014, editado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com base na 

Resolução de nº 175, de 14 de maio de 2013, para todos os fins que se fizerem mister 

em relação ao registro de União Estável perante o cartório de registro das pessoas 

naturais, conforme menção a seguir: 

 
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA em exercício, Conselheiro 
Guilherme Calmon, CONSIDERANDO a conveniência da edição de normas 
básicas e uniformes para a realização desse registro, visando conferir 
segurança jurídica na relação mantida entre os companheiros e desses com 
terceiros, inclusive no que tange aos aspectos patrimoniais; CONSIDERANDO 
que o reconhecimento da necessidade de edição dessas normas encontra 
amparo em requerimento nesse sentido formulado pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais - ARPENBRASIL, autuado como 
Pedido de Providências nº 0006113-43.2013.2.00.0000; CONSIDERANDO o 
disposto na Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional 
de Justiça; RESOLVE: 
 
Art. 1º. É facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1.723 a 
1.727 do Código Civil, mantida entre o homem e a mulher, ou entre duas 
pessoas do mesmo sexo. 
Art. 2º. O registro da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução, 
ou extinção, bem como da escritura pública de contrato e distrato envolvendo 
união estável, será feito no Livro "E", pelo Oficial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede, ou, onde houver, no 1º Subdistrito da Comarca em 
que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio, devendo constar: 
a) a data do registro; 
b) o prenome e o sobrenome, a data de nascimento, a profissão, a indicação 
da numeração da Cédula de Identidade, o domicílio e residência de cada 
companheiro, e o CPF se houver;  
c) prenomes e sobrenomes dos pais; 
d) a indicação das datas e dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
em que foram registrados os nascimentos das partes, os seus casamentos ou 
uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus anteriores cônjuges 
ou companheiros, quando houver, ou os respectivos divórcios ou separações 
judiciais ou extrajudiciais se foram anteriormente casados; 
e) data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, número do 
processo, Juízo e nome do Juiz que a proferiu ou do Desembargador que o 
relatou, quando o caso; 
f) data da escritura pública, mencionando-se no último caso, o livro, a página e 
o Tabelionato onde foi lavrado o ato; 
g) regime de bens dos companheiros, ou consignação de que não 
especificado na respectiva escritura pública ou sentença declaratória. 
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Art. 3º. Serão arquivados pelo Oficial de Registro Civil, em meio físico ou mídia 
digital segura, os documentos apresentados para o registro da união estável e 
de sua dissolução, com referência do arquivamento à margem do respectivo 
assento, de forma a permitir sua localização. 
Art. 4º. Quando o estado civil dos companheiros não constar da escritura 
pública, deverão ser exigidas e arquivadas as respectivas certidões de 
nascimento, ou de casamento com averbação do divórcio ou da separação 
judicial ou extrajudicial, ou de óbito do cônjuge se o companheiro for viúvo, 
exceto se mantidos esses assentos no Registro Civil das Pessoas Naturais em 
que registrada a união estável, hipótese em que bastará sua consulta direta 
pelo Oficial de Registro. 
Art. 5º. O registro de união estável decorrente de escritura pública de 
reconhecimento ou extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os 
companheiros, não prejudicando terceiros que não tiverem participado da 
escritura pública. 
Parágrafo único. O registro da sentença declaratória da união estável, ou de 
sua dissolução, não altera os efeitos da coisa julgada previstos no art. 472 do 
Código de Processo Civil. 
Art. 6º . O Oficial deverá anotar o registro da união estável nos atos anteriores, 
com remissões recíprocas, se lançados em seu Registro Civil das Pessoas 
Naturais, ou comunicá-lo ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em 
que estiverem os registros primitivos dos companheiros. 
§ 1º. O Oficial averbará, no registro da união estável, o óbito, o casamento, a 
constituição de nova união estável e a interdição dos companheiros, que lhe 
serão comunicados pelo Oficial de Registro que realizar esses registros, se 
distinto, fazendo constar o conteúdo dessas averbações em todas as certidões 
que forem expedidas. 
§ 2º. As comunicações previstas neste artigo poderão ser efetuadas por meio 
eletrônico seguro, com arquivamento do comprovante de envio, ou por outro 
meio previsto em norma da Corregedoria Geral da Justiça para as 
comunicações de atos do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
Art. 7º. Não é exigível o prévio registro da união estável para que seja 
registrada a sua dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro 
somente a data da escritura pública de dissolução. 
§ 1º. Se existente o prévio registro da união estável, a sua dissolução será 
averbada à margem daquele ato. 
§ 2º. Contendo a sentença em que declarada a dissolução da união estável a 
menção ao período em que foi mantida, deverá ser promovido o registro da 
referida união estável e, na sequência, a averbação de sua dissolução. 
Art. 8º. Não poderá ser promovido o registro, no Livro E, de união estável de 
pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas 
judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável 
decorrer de sentença judicial transitada em julgado. 
Art. 9º. Em todas as certidões relativas ao registro de união estável no Livro 
"E" constará advertência expressa de que esse registro não produz os efeitos 
da conversão da união estável em casamento. 
Art. 10. Este Provimento não revoga as normas editadas pelas Corregedorias 
Gerais da Justiça, no que forem compatíveis. 
Art. 11. As Corregedorias Gerais da Justiça deverão dar ciência deste 
Provimento aos Juízes Corregedores, ou Juízes que na forma da organização 
local forem competentes para a fiscalização dos serviços extrajudiciais de 
notas e de registro, e aos responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial 
de notas e de registro. 
Art. 12. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília - DF, 07 de julho de 2014. Conselheiro GUILHERME CALMON - 
Corregedor Nacional de Justiça, em exercício (CNJ, 2018, s/p). 
 

A Lei 9.278 de 1996 em seu artigo 5º, como já ilustrado em outros tópicos 

neste presente estudo científico, estabeleceu que os imóveis adquiridos na constância 
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da união estável são dos conviventes em partes iguais, desde que adquiridos a título 

oneroso e que não exista um contrato escrito que disponha sobre tal situação de forma 

diversa. O Código Civil de 2002 ressalta que na união estável aplica se o regime da 

comunhão parcial de bens no que couber, como ocorre no casamento comum. 

DINIZ, (2006. op. cit. p. 390), entende que: 

 
O convivente não terá esse direito, pois, por ser tal norma uma lei especial e 
de ordem publica, deverá ser interpretada restritivamente, visto que a lei, ao 
colocar o termo no feminino, só contempla a convivente. Para tanto se o 
companheiro for separado judicialmente, sua ex esposa não pode estar 
usando seu sobrenome, e se a convivente separada judicialmente estiver 
usando os apelidos do ex-marido ou do ex convivente, deverá renunciar a 
esse direito por termo e averbar essa renuncia no Registro Civil. 

 

De acordo com PEREIRA, (2002. p. 36): “Embora a união estável não 

devesse gerar consequências idênticas às do matrimonio”, o atual Código Civil de 

2002, a legislação extravagante e a jurisprudência têm evoluído no sentido de 

possibilitar que, além dos deveres de lealdade, respeito, assistência mútua material e 

imaterial, haja responsabilidade pela guarda, pelo sustento e pela educação dos filhos, 

na proporção dos haveres e rendimentos dos conviventes conforme o Código Civil de 

2002, na leitura do art. 1.724, e que produza alguns efeitos jurídicos como permitir que 

a convivente tenha o direito de usar o nome do companheiro assim como é 

assegurado pela Lei nº. 6.015/73. 

E assim ao assegurar direitos à companheira mantida pela vitima de 

acidente de trabalho os mesmos direitos da esposa, caso esta não exista ou não tiver 

direito ao beneficio, por ter sido culpada pela separação, desde que tenha sido 

declarada beneficiária na carteira profissional, ou no registro de empregados ou em 

qualquer outro ato solene de declaração de vontade do acidentado, é um dos avanços 

da lei, que em momento futuro poderá beneficiar também os casais homo afetivos, em 

regime de união estável, sendo considerada como entidade familiar. Além de 

possibilitar que o contribuinte de imposto sobre a renda abata como encargo de 

família, pessoa que viva sob sua dependência, desde que a tenha incluído entre seus 

beneficiários, na declaração de imposto de renda perante à Receita Federal do Brasil. 

O legislador pode conforme os avanços legislativos autorizar companheiro 

(a) a continuar a locação, havendo morte do outro conforme a Lei nº. 8.245/91 – Lei do 

Inquilinato, conforme o texto do art. 11, inciso I, desde que residente no imóvel e o 

locador deseje retomar o prédio para uso próprio de seu (a) companheiro(a). 

Remunerar companheiro (a) pelos serviços rurais ou domésticos por ela prestados 
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durante o tempo em que viveu com o amante, a fim de que este não se locuplete. 

Conceder à companheira participação, por ocasião da dissolução da união estável, no 

patrimônio conseguido pelo esforço comum, inclusive das benfeitorias, por existir entre 

os conviventes uma sociedade de fato. 

E mais além o legislador ao permitir que conviventes adotem menor 

conforme o Código Civil de 2002, no bojo do art. 1.622, desde que um deles tenha 18 

anos e haja comprovação da estabilidade familiar, conforme o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - Lei nº. 8.069/90, de acordo com o art. 41, § 2º. Não se podendo 

olvidar que um deles, deve ser 16 anos mais velho que o adotando. E sendo permitida 

a adoção de filho do companheiro, sem que haja alteração do vinculo da filiação e sem 

perda familiar. E ser o companheiro (a) incluído (a) como dependente em plano de 

saúde, seguro-saúde ou em plano de assistência medica do empregador e como 

beneficiário de clube social e recreativo de que faz parte o outro convivente. Tais 

questões, nos ensina LIMONGI FRANÇA, (1991. p. 288): 

 
Se, a despeito do reformismo de Beviláqua, o Código continuou tributário da 
estrutura domestica hipócrita imposta pelos senhores de engenho e pela 
aristocracia decadente, o Estatuto da Mulher Casada, não obstante os 
avanços obtidos, ainda foi mero documento de antítese ao status quo [...] No 
momento, entretanto, uma síntese principiológica, cujos corolários cabem à 
Doutrina, á Jurisprudência, e à própria Legislação ir pouco a pouco 
decantando. 
 

Toda matéria relativa à união estável como já dito anteriormente é de 

competência exclusiva da Vara de Família, sendo assegurado o segredo de Justiça 

referente aos trâmites processuais, dentro da leitura do art. 155, inciso II, do Código de 

Processo Civil, e deverá haver intervenção do Ministério Publico nas lides a ela 

concernentes, por ser a união estável reconhecida como entidade familiar e por haver 

interesse público na preservação da estabilidade das relações familiares, conforme o 

Código de Processo Civil, na leitura de seu art. art. 82, II. 

A Constituição Federal de 1988, as demais legislações referentes à matéria, 

não pretendeu num primeiro momento ousar mais, e fortalecer a união estável a 

contento e nem regulamentar o seu regime de bens acompanhando as dinâmicas 

sociais existentes em nosso país, que é de dimensões continentais,  e a união estável 

por ser considerada também como entidade familiar, é também uma realidade social, 

seja esta no modo tradicional ou homo afetivo, e também a legislação ao equiparar 

esta entidade familiar ao casamento com seus direitos, prerrogativas e deveres, a 

relegou para uma posição de segunda categoria, no contexto jurídico nacional, indo na 
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contramão da jurisprudência, da mais avançada doutrina sobre o assunto, e na 

contramão das relações sociais hoje existentes em nossa sociedade, e esta omissão 

legal procurou somente reconhecer a união estável, como entidade familiar para fins 

de proteção do Estado, de forma genérica, sem observar as suas peculiaridades e 

necessidades diferenciadas.  

 

3.4 Novas dinâmicas legais e patrimoniais do regime de bens na nova concepção 
de união estável conforme as mudanças na legislação vigente 

 

A união estável como está constitucionalmente prevista na CF/88, no bojo 

de seu art. 226, e seguintes, e das legislações e codificações que vieram logo depois 

de seu reconhecimento como realidade social, como uma das formas de entidade 

familiar, presente nos estudos e no capítulo reservado ao Direito de Família no Código 

Civil de 2002, também possui seus efeitos patrimoniais, sucessórios e sociais.  

Esses efeitos já ressaltados consistem nas consequências que o referido 

instituto traz economicamente aos companheiros/conviventes, os direitos que eles 

adquirem por serem contraentes deste relacionamento. Todavia, os efeitos 

patrimoniais, sucessórios e sociais decorrentes da união estável podem ser de várias 

espécies, como, os alimentos, o patrimônio comum dos conviventes, o regime de bens 

a ser utilizado no decorrer da união estável, os direitos sucessórios futuros, a 

administração dos bens no decorrer da união estável, entre outros. HIRONAKA, (2007, 

p. 20), acrescenta que: 

Sem dúvida, nesse ponto o Código Civil não foi feliz. A lei não está imitando a 
vida, nem se apresenta em consonância com a realidade social, quando 
decide que uma pessoa que manteve a mais íntima e completa relação com o 
falecido fique atrás de parentes colaterais dele, na vocação hereditária. 

Nesse ponto, entende-se que o fenômeno da equiparação da união estável 

ao casamento foi vivenciado. E essa equiparação surgiu em sentido diferente do 

consagrado no diploma legal civil de 1916, onde apenas a esposa – pela interpretação 

emprestada ao artigo 400, daquele caderno legal, e a delimitação do casamento como 

único ente social instituidor da família – poderia pleitear alimentos. Na verdade, o 

legislador não criou uma limitação a que o homem também pleiteasse alimentos, mas 

as razões culturais daquela época acabaram por apontar para este sentido. Entretanto, 

sem prejuízo da legislação em vigor, o direito a alimentos deveria ser na união estável 

ser consignado e concedido, pelo simples motivo da união estável constar como 

entidade familiar conforme a Constituição Federal de 1.988. 
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O regime de bens da união estável, sendo signado na comunhão parcial de 

bens, em muito se assemelha ao casamento, dentre os regimes de bens existentes 

neste instituto. Não obstante, a própria lei dos conviventes – Lei 9.278/96, admitiu a 

estipulação em contrário dos bens diante da existência de um contrato escrito, 

dispondo de maneira diversa, nos termos do art. 5.º, caput, e § 2.º, como já salientado 

neste estudo científico, e que em relação as uniões homo afetivas, ainda há um 

silêncio legislativo, que no futuro poderá trazer inúmeros problemas, seja no 

reconhecimento como entidade familiar, ou na formação do regime de bens a ser 

regido em tais uniões. 

Ainda, por previsão expressa do art. 1.725 do Código Civil de 2002, em 

relação à união estável e salvo em contrato escrito entre os companheiros, pode-se 

aplicar um regime de bens diferenciado ao estipulado in lei, e aplica-se às relações 

patrimoniais o regime de comunhão parcial de bens, no que couber. Todavia, em 

contrato escrito outras regras podem ser pré-estabelecidas, assegurando assim mais 

direitos e comodidade aos conviventes. 

Em resumo, caso os companheiros desejem discriminar as regras 

patrimoniais vigentes na união estável, estes poderão realizar tal desejo por 

elaboração de um contrato escrito de acordo com o regime de bens, que desejarem. 

Todavia essa regra não poderá ser aplicada ao regime da comunhão universal de 

bens, pois tendo em vista a impossibilidade dos bens particulares se comunicarem. 

Assim, é vedado inserir cláusula que viole dispositivo expresso em lei, como já 

observado por remansosa jurisprudência nacional. 

Como pode-se observar, os bens onerosos constituídos no bojo da união 

estável em andamento serão divididos e administrados em comum pelos 

companheiros/conviventes. O patrimônio comum dos companheiros/conviventes será, 

necessariamente, administrado por ambos, em igualdade de direitos, prerrogativas e 

deveres, como em numa sociedade civil, sendo, contudo, vedado a prática de atos que 

impliquem em diminuição do patrimônio comum, quando será necessário a outorga do 

outro companheiro/convivente caso deseje vender algum bem. 

Com a atual Constituição Federal de 1988 em vigor, legitimou-se uma 

verdadeira revolução de costumes sociais nas quais, as uniões de fato, hoje 

conhecidas como união estável passaram a ser cada vez menos recriminadas, para 

serem uma constante realidade social da qual muitas vezes, as pessoas nem se 

perguntam sobre a origem da relação entre os membros da família. Já era necessário 
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defender uma ampla igualdade de direitos e deveres entre os 

companheiros/conviventes de forma relativa, em relação aos direitos e deveres como 

os exigidos dos membros de um casal unido pelo matrimônio. 

Mas, ainda assim, no direito sucessório, essa igualdade ainda não se 

operou totalmente, o legislador chegou muito próximo disso como por exemplo: o fato 

de o companheiro/convivente adquirir não só direito à meação dos bens comuns para 

os quais tenha contribuído para a aquisição de forma direta ou indireta, ainda que em 

nome exclusivo do falecido (a), como também adquiriu direito a um usufruto. Isso sem 

se falar na colocação do companheiro/convivente na terceira ordem de vocação 

hereditária logo após os descendentes e os ascendentes, tudo isto por força da Lei 

8.971/94, e o Código Civil de 2002. 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 inicialmente provocou uma 

revolução no sistema jurídico brasileiro, mas esperava-se muito mais. O foco do 

legislador constituinte, sempre voltado para a organização do próprio Estado, somente 

reconheceu a união estável como entidade familiar, esquecendo, que tal instituto 

precisava evoluir socialmente, e que a sociedade brasileira sempre passa por novas 

dinâmicas sociais, como já dito em relação às uniões homo afetivas, e suas 

necessidades sociais, deveria, contemplar amplamente os direitos individuais sem 

repousar seu campo de abrangência sobre os direitos difusos e coletivos. Assim, a 

CF/88 é antropocêntrica, ambiciosa e analítica, e destacou como objetivos principais a 

construção de uma sociedade livre, justa e soberana, a garantia do desenvolvimento 

nacional e a erradicação da pobreza, mas esqueceu de que o bonde da história não 

pode parar, e que as conquistas sociais, precisam de além de ser efetivadas, serem 

constantes e acompanhar a evolução das sociedades para as quais foram concebidas. 

Para BARROSO, (2008, p.109), a Dignidade da Pessoa Humana não é um direito 

absoluto, trata-se, portanto, de um princípio que: 

Identifica um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as 
pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, 
independentemente da crença que se professe quanto à sua origem. A 
dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com 
as condições materiais de subsistência. Não tem sido singelo, todavia, o 
esforço para permitir que o princípio transite de uma dimensão ética e abstrata 
para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais. 
Partindo da premissa anteriormente estabelecida de que os princípios, a 
despeito de sua indeterminação a partir de certo ponto, possuem um núcleo 
no qual operam como regra, tem-se sustentado que no tocante ao princípio da 
dignidade da pessoa humana esse núcleo é representado pelo mínimo 
existencial. Embora existam visões mais ambiciosas do alcance elementar do 
princípio, há razoável consenso de que ele inclui pelo menos os direitos à 
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renda mínima, saúde básica, educação fundamental e acesso à justiça. 

Nesse contexto, a família em nosso país foi reconhecida como base da 

sociedade e recebeu proteção do Estado, nos precisos termos dos artigos 226 e 

seguintes da CF/88. Seja concebida pelo casamento, pelas entidades mono parentais, 

ou pela união estável tradicional, e evoluindo para que as uniões homo afetivas, gerem 

além de direitos sociais, legais, patrimoniais, previdenciários, e sucessórios.  

A união estável, como entidade familiar, e como fonte de formação social, é 

garantida, assegurada e resguardada pela CF/88, e demais cadernos legais, não por 

ser portadora de um direito superior ou super individual, mas por ser o local ou 

instituição onde se forma a pessoa humana, e o entendimento sobre os efeitos do 

regime de bens sem ser engessado, e conduzido conforme a realidade de cada 

cidadão brasileiro, seja esta união constituída no modo tradicional ou homo afetivo não 

pode mais esperar o silêncio legal, ou a evolução das sociedades, para que os 

companheiros/conviventes possam ter direitos iguais aos cidadãos que se unem e tem 

direitos assegurados pelo instituto do matrimônio. Tendo in vista que a própria CF/88, 

os torna iguais perante a lei, como pessoas humanas sem qualquer discriminação de 

qualquer espécie, tendo todo o amparo legal e social no contexto jurídico nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos aspectos mais marcantes do direito brasileiro, na segunda metade 

do século XX, foi à evolução da família constituída fora do casamento, seja esta 

constituída por um homem e uma mulher, em modalidade monoparental ou 

homoafetiva. Se observarmos o desenvolvimento da União Estável no Brasil, veremos 

que ela saiu de uma situação inicial de franca hostilidade e preconceito social, tendo 

em vista que o contexto político, e familiar era outro, conservador e extremamente 

moralista como era tido pelo texto do antigo Código Civil de 1916, pois para que 

determinado vínculo entre duas pessoas fosse reconhecido pela atual como uma 

entidade familiar fora dos ditames do antigo matrimônio, de acordo com a concepção 

da legislação à época, tais situações tinham severas restrições tanto ao divórcio 

quanto a união estável, e é mister ressaltar que a existência de uma lei referente ao 

divórcio em nosso país só foi concebida em 1977, e em momento anterior era  

vulgarmente considerada como concubinato, as uniões que não eram signadas pelo 

rito do matrimônio conhecido por todos.  

Entretanto, a principal mudança legislativa que precisa ocorrer e ainda está 

em aberto, refere-se ao momento em que os assuntos procedentes das relações 

estáveis em relação aos casais homoafetivos, e as atualizações em relação a união 

estável comum, e neste trabalho cientifico a discussão é sobre o regime de bens em 

união estável, e é mister ressaltar que a discussão sobre o regime de bens, e união 

estável comum, na leitura do Código Civil de 1916 eram tratados exclusivamente no 

terreno do Direito das Obrigações, e depois da criação do novo Código Civil de 2002, 

tais temas passaram a ser matéria de interesse exclusivo do Direito de Família, e é 

importante ressaltar que ainda existem muitas inovações sociais para ser inseridas no 

contexto legal brasileiro que ainda não foram contempladas no caderno legal ora 

citado, tendo em mente que nenhuma codificação por mais abrangente que seja 

contempla todas as possibilidades e acompanha os avanços da sociedade em tempo 

real.  

A união estável, como é conhecida hoje em dia, não somente representada 

pela vida em comum entre um homem e uma mulher sem serem casados legalmente, 

e também pelas relações homoafetivas, romperam a barreira do tempo para que 

precisassem se  tornar merecedoras de total proteção estatal, jurídica e social. Até a 

entrada em vigor de leis sobre o a união estável, e seu regime de bens, tendo em vista 
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que ele por analogia pode ser usado o instituto da comunhão parcial de bens, 

nenhuma norma que fosse concebida em momento anterior era devidamente levada a 

sério e sequer ousava cuidar dos casos em conflito sobre o de regime de bens em 

união estável, que ocorriam e ainda ocorrem em larga escala, tendo em vista que 

ainda não foram amparadas e contempladas todas as modalidades de união estável 

hoje conhecidas em nossa sociedade, e caso seus pontos controvertidos referentes ao 

regime de bens adequado a cada caso concreto não sejam esclarecidos produzirão 

profundas, severas e surreais injustiças.  

A legislação sobre a matéria no contexto jurídico brasileiro que foi 

concebida após a promulgação da Constituição Federal de 1998, não obstante sua 

falta de técnica e entendimento da realidade social de nosso povo tentaram em um 

primeiro momento trazer as algumas contribuições, praticamente equiparando a união 

estável ao casamento. Aliás, sob alguns aspectos, os companheiros em um primeiro 

instante aparentemente, foram mais favorecidos, mais ainda é preciso mais, muito 

mais.  

Entretanto, nem mesmo os doutrinadores mais progressistas, que 

estudaram profundamente sobre o reconhecimento da união estável e seus efeitos 

sociais e jurídicos ousaram pretender e confirmar que a situação jurídica dos 

companheiros fosse melhor do que a dos cônjuges no casamento civil seja nas uniões 

comuns, ou nas uniões homo afetivas. O Código Civil de 2002 ainda tratou da união 

estável, nos arts 1.723 a 1.726, indicando os elementos basilares que a caracterizam, 

seus possíveis impedimentos para a sua constituição, os deveres dos companheiros 

envolvidos no referido instituto e o regime das relações patrimoniais entre os mesmos 

envolvidos, e como já dito em outras oportunidades, o regime de bens fora concebido 

de forma genérica, para este segmento social, sem observar, que nem sempre todos 

os casos em relação aos direitos patrimoniais são concebidos da mesma forma para 

todas as uniões estáveis existentes em todo o território nacional, e adequada conforme 

as necessidades de todos os cidadãos brasileiros. 

Pode-se afirmar depois deste estudo científico, e reiterar que o novo Código 

Civil de 2002, não tratou de forma satisfatória sobre o assunto, tendo em vista que em 

relação as uniões homoafetivas ainda há um vácuo legislativo, pois além dos direitos 

patrimoniais, ainda estão em aberto as questões referentes a adoção de crianças e 

adolescentes, por estes casais, e que podem gerar inúmeras consequências 

patrimoniais assim como ocorrem nas uniões estáveis comuns, e tal caderno legal 
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poderia e deveria aproveitar muito mais de suas conquistas e avanços, já incorporados 

ao nosso direito positivo e aproveitando as lições da doutrina e jurisprudência, mas 

ainda peca por não acompanhar a contento todos os avanços sociais, se silenciando 

em alguns quesitos, que estão em plena discussão em nossos tribunais. 

 Porém, no que se refere ao regime de bens entre os companheiros, as 

inovações introduzidas pelo Código Civil de 2002 operaram um verdadeiro e total 

retrocesso com relação aos avanços conquistados pela legislação vigente concebida 

sobre a referida matéria. O presente estudo revelou que o instituto do regime de bens 

em união estável é cercado por várias questões tormentosas, que ainda não 

encontraram o devido amparo legal e quando se trata do assunto nos tribunais 

brasileiros, tem prevalecido o entendimento de que os bens onerosos adquiridos 

durante a convivência em união estável se presume terem sido adquiridos de forma 

absoluta e os mesmos terem entrado para o patrimônio dos conviventes pelo esforço 

comum de ambos.  

Tal juízo de valor se faz totalmente desfavorável, e desconfortável tendo em 

vista que hoje em dia existe a igualdade entre o homem e mulher, ou dos 

companheiros homoafetivos para a constituição de um patrimônio em comum, e, 

portanto se ambos tiveram a possibilidade de provar que contribuíram mutuamente 

para a aquisição de bens de forma direta ou indireta, não há necessidade da lei em 

presumir de forma absoluta que os bens adquiridos, na constância da união estável 

seja esta comum ou homo afetiva ocorreu pelo esforço comum dos conviventes, 

colocando somente para a união estável a alternativa de que o seu regime de bens, 

ora estipulado para tal modalidade de convivência duradoura  seja só e absolutamente 

o da comunhão parcial de bens, como já fora positivado em nosso sistema jurídico 

nacional. 

Dessa forma, é de fácil conclusão como já fora ressaltado anteriormente 

que dentro do texto do Código Civil de 2002, precisamente em seu art. 1.725 foi 

signado um retrocesso em relação ao regime de bens em união estável, ao fazer por 

optar pela presunção absoluta de que todos os bens adquiridos durante a união 

estável se deu somente com o esforço comum dos companheiros. Isso se deve ao fato 

de que no projeto original do novo Código Civil de 2002 não constava uma 

regulamentação específica e direta acerca do direito sucessório dos companheiros, 

para que fossem gerados os devidos efeitos patrimoniais e sucessórios em caso de 

morte de um dos companheiros, gerando graves e irreversíveis efeitos sucessórios em 
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uma futura partilha dos bens, ou na divisão destes bens numa possível dissolução da 

união estável em suas diversas modalidades. 

E a legislação vigente na medida em que regulou estes dispositivos legais, 

fez tal empreitada em nítida e total contradição às aspirações sociais, como já 

ressaltado no presente trabalho científico, em relação às expectativas dos estudiosos 

sobre a matéria, na comunidade jurídica e ao desenvolvimento de nosso direito de 

família, e do direito sucessório e patrimonial, que são inerentes a estas questões.  

A impressão verificada e vista na realização deste trabalho científico, é que 

o legislador, pretendendo inserir no contexto jurídico nacional a regulamentação da 

referida matéria tema deste estudo, em um texto legal que não cuidava de forma 

específica e direta sobre o assunto, deixou de proceder à harmonização entre o que 

antes era considerado como insatisfatório: e mais, o legislador não deveria apenas ter 

reservado um local mais apropriado para as disposições normativas do art. 1.790 do 

Código Civil de 2002, como também não se poderia ter se esquivado de aludir 

menções mais abrangentes em relação a situação do companheiro seja n texto do art. 

1.845 do CC, ou no texto do art. 1.850 do presente diploma legal, ora discutido nestas 

linhas volvidas.  

Em síntese, o entendimento, obtido com a feitura do presente estudo 

científico, o legislador que cuidou do novo Código Civil de 2002, no trato da matéria 

referente à sucessão do companheiro, em uma união estável, não avançou como 

deveria, atendendo as necessidades que a sociedade realmente precisa e deseja, pois 

ao invés de fazer as adaptações normativas e os possíveis consertos que doutrina já 

propugnava e solicitava depois de diversos estudos, especialmente nas situações em 

que por exemplo e em alguns casos o companheiro sobrevivente ficaria numa situação 

mais vantajosa do que a viúva ou viúvo, na modalidade de casamento comum, e como 

é do conhecimento de todos, o Código Civil de 2002, mesmo com todo o clamor 

doutrinário e social colocou os partícipes/companheiros da união estável em posição 

de extrema inferioridade com relação à que ostenta o cônjuge em um casamento 

comum. 

 Assim, como tudo que já fora ilustrado, é preciso ressaltar que além da 

resistência do legislador civil que redigiu e implementou o Código Civil de 2002, 

quando fora classificar os companheiros em união estável como herdeiros, a fim de se 

evitar críticas sociais, e de segmentos religiosos, deixando de lado as novas dinâmicas 

nas relações em sociedade evidencia o tratamento discriminatório e desrespeitoso 
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dado à questão referente a união estável em nosso país, e que somada à má vontade 

de nossos legisladores, demorará muito mais tempo para ser saneada falha tão 

infame. Ao que parece, mesmo com todas as inovações jurisprudenciais, e sociais, o 

próprio Código Civil de 2002, retomou, de forma implícita, a mentalidade de que a 

união estável é uma modalidade de família de segunda categoria, e não uma espécie 

de entidades familiares que são iguais constitucionalmente constituídas em dignidade. 

Observando por um outro viés, o ideal e o mais coerente fosse que se revogado 

integralmente o texto o art. 1.790 do Código Civil de 2002,  trazendo em seu texto a 

devida referência aos companheiros em união estável, e signando também nos 

dispositivos que se seguem fundamento que se fazem relevantes, igualando os 

companheiros em união estável, aos cônjuges em direitos, prerrogativas e deveres, 

como os ressaltados em um casamento comum. 
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