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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho busca esclarecer o instituto da união estável, de acordo com os 

ditames da Constituição da República e do o atual Código Civil pertinentes ao assunto, já que 

trata-se de uma entidade familiar por muito tempo não fez parte do corpo do Código Civil, sendo 

normatizado apenas  por leis esparsas, contidas nas normas das Leis nº 8.971/94 e 9.278/96. Para 

tanto, foi realizado um trabalho com linguagem clara no sentido de, primeiramente, abordar de 

forma breve a evolução da família, desde o matriarcado até a concepção da família no Brasil. 

Assim, para compreensão da união estável perante uma Constituição que iguala o homem e a 

mulher dentro da entidade familiar, mister se faz apresentar seus requisitos, os quais são 

necessários para a sua configuração jurídica. Sendo também abordado a diferença entre 

concubinato, casamento e união estável e a determinação legal da conversão da união estável em 

casamento. Posteriormente, há o estudo dos direitos e deveres das pessoas que optaram por 

constituir sua família através da união estável, os quais são direitos a alimentos, guarda, meação, 

herança, entre outros. Em suma, como conclusão poderá se verificar que a união estável ocupa um 

papel de grande importância e é cada vez mais comum em nossa sociedade, por não necessitar da 

burocracia, formalidade ou solenidade exigidas no casamento, tendo os companheiros direitos 

garantidos e consagrados no corpo do Código Civil vigente, o qual dedica o Título III 

especialmente para  esta entidade familiar. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 Com o final do matriarcado, onde a mulher ocupava papel importante e fundamental na 

tribo, surgiu o patriarcado com a introdução do princípio da propriedade privada, onde o patriarca 

era o dono da sua mulher, de seus filhos, dos escravos e dos bens, entre outros. Assim, a função da 

mulher passou a ser inferior ao do homem, sendo aquela ordenada por este e devendo ter uma 

relação monogâmica. 

Desta forma, com a evolução dos tempos, a família se desenvolveu intelectualmente e 

moralmente chegando aos moldes de hoje, passando o ser humano a valorizar o grupo familiar, 

bem como a revelar o papel de cada um de seus componentes. 

Diante de contínua evolução, começaram a surgir as entidades familiares, como a união 

estável, a qual encontra proteção constitucional no artigo 226, parágrafo 3º, que prevê o seguinte: 

“(...) 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”. Assim, fazendo 

prevalecer a aplicação do princípio do pluralismo familiar. 

No ano de 1994 começou a vigência da Lei nº 8.971 que inicia a proteção aos direitos dos 

companheiros a alimentos e à sucessão. Por outro lado, a Lei nº 9.278/96 regula o parágrafo 3º do 

artigo 226 da Constituição Federal, abordando a definição a partir dos requisitos essenciais para 

caracterizar a união estável, os direitos e deveres dos conviventes e o direito patrimonial. 

Salienta-se que ambas as leis deram contornos jurídicos específicos para a união estável, 

trazendo requisitos para a sua configuração, sendo estes trabalhados de melhor forma no artigo 1º 

da Lei nº 9.278/96 que ensina: “(...) É reconhecida como entidade familiar a convivência 

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

constituir família”. 

Já, com o atual Código Civil Brasileiro, a união estável teve notável evolução, com a 

igualação desta entidade familiar com o casamento no que tange a assistência alimentar e ao 

regime de bens, porém com grandes diferenças significativas no âmbito do direito sucessório 

como será visto no decorrer deste trabalho. 

Derradeiramente, adentrou-se nas diferenças existentes entre união estável e concubinato, 

e entre casamento e união estável, assim, buscando ficar claro as peculiaridades de cada uma 

dessas formas de relacionamento entre pessoas de sexos opostos, pois por muito tempo se 

denominou união estável de, simplesmente, concubinato, o que com o atual Código Civil se torna 



impossível. Necessário ainda se faz ressaltar a possibilidade da conversão da união estável em 

casamento, abordada no 2º capítulo. 

Em suma, o presente trabalho pretende um melhor entendimento da família constituída 

fora da esfera do matrimônio civil e do matrimônio religioso, fazendo uma análise dos direitos e 

deveres dos companheiros e das peculiaridades desta entidade familiar que ficou desde a vigência 

da Constituição Federal de 1988 até a vigência do atual Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, 

sendo normatizada em leis esparsas, fora do corpo do referido código. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

 

 

1.1 OS PRIMEIROS AGRUPAMENTOS HUMANOS 

 

A sociedade onde vivemos nada mais é do que o acúmulo de experiências advindas das 

gerações passadas, o que nos reporta ao nascedouro da civilização para uma melhor compreensão 

dos acontecimentos modernos. Portanto, antes de adentrar ao estudo jurídico do direito dos 

companheiros na união estável, reconhecida como entidade familiar, faz-se necessário ressaltar o 

estudo da história da família com o intuito de mostrar a importância da evolução familiar. 

 

1.1.1 Do matriarcado ao advento do patriarcado 

 

Com a promiscuidade dos sexos, os seres humanos começaram a reunir-se em grupos, 

formando tribos. Nesta época, as mulheres ficavam na tribo realizando trabalhos sedentários e 

cuidando das crianças, enquanto os homens iam pescar e caçar em lugares distantes (Cf. DAL 

COL, 2002, p.11). Este tipo de cultura chamava-se matriarcado, onde a mulher ocupava papel 

fundamental na tribo. 

Salienta-se que a matriarca ocupava um lugar especial na tribo com a falta do homem, 

pois, além de ser comandante das atividades realizadas, dirimia conflitos existentes. Neste 

período, a filiação não era estabelecida pela linhagem paterna, mas sim, pela linha materna, uma 

vez que não havia laços civis e também pela promiscuidade sexual (Cf. DAL COL, 2002, p.13). 

Disso decorria, o desconhecimento do pai, motivo pelo qual a criança ficava com a mãe, 

permitindo o entendimento que a família teve origem matriarcal. 

 Com o passar do tempo, a linhagem matriarcal foi perdendo suas forças, dando origem ao 

patriarcado, que segundo Roberto Senise Lisboa (2001, p.29), “é o regime familiar cuja 

autoridade é exercida pelo ascendente mais idoso do sexo masculino”.  

Assim, o trabalho feminino perde sua importância em relação ao do homem, e este passa a 

ser o chefe da tribo, devido à introdução do princípio da propriedade privada, no qual o patriarca é 

o proprietário das terras, escravos e bens, transmitindo esses direitos ao filho varão (Cf. DAL 

COL, 2002, p.14). 

Ressalta-se que o patriarca tinha tanta autoridade que, podia vender e até mesmo cometer 

infanticídio de seu filho e, este ato de crueldade e desumanidade, decorria da prole gerar 

transtornos ao genitor (Cf. LISBOA, 2001, p.29).  

Com a delimitação das terras, os machos passaram a exigir fidelidade das mulheres porque 



não admitiam deixar seus bens conquistados com sangue, a um descendente ilegítimo. Desse 

modo, a questão patrimonial suprime a liberdade feminina, tornando as presas a um casamento 

monogâmico (Cf. SCHILLING, 2003). 

Registra-se que com a evolução da entidade familiar e o surgimento do Estado, o 

patriarcado atravessou os sangrentos séculos ditados pela predominância do uso da força física 

por parte do patriarca (Cf. DAL COL, 2001, p.15). 

 

1.1.2 A família no direito romano 

 

Em Roma, a família era constituída em grupo, tornando-se importante para a realização do 

culto familiar, sendo exercido sobre a mulher, os filhos e os escravos o poder do pater. A 

instituição familiar regia-se pelo poder paterno ou marital (Cf. VENOSA, 2003, p.18). 

Nesta época o vínculo da instituição era estabelecido pela religião doméstica e cada grupo 

familiar possuía sua própria religião, suas próprias orações, em torno da religião dos antepassados 

cultada nos templos domésticos (Cf. DAL COL, 2002, p. 25). 

Sobre os tipos de parentesco existentes em Roma, o doutrinador Helder Martinez Dal Col 

(2002, p.24) enfatiza que: “[...] havia em Roma dois tipos de parentesco. A agnação, consistente 

no vínculo entre pessoas sujeitas ao mesmo pater, mesmo que não fossem consangüíneos e a 

cognação, que era o parentesco sangüíneo sem sujeição ao mesmo pater”.  

Neste tempo, o pater familias era o chefe absoluto dos cognados e agnados, cabendo a ele 

o poder total sobre os filhos e o poder marital sobre a mulher. Também cabia ao pater familias 

abandonar de forma reparatória um filho em favor da vítima que tivesse sofrido algum ilícito 

privado cometido pelo seu filho (Cf. LIRA,1997, p.27).  

Em Roma existia o manus maritalis, que era quando ao marido pertencia a mulher e seu 

patrimônio, sendo ele o responsável pela administração. A união entre homem e mulher era 

realizada pela conforreatio, pela coemptio e pelo usus (Cf. RIBEIRO, 2003, disponível em 

<www.buscalegis.ccj.ufsc.br>). 

A escritora Simone Clóes Cesar Ribeiro (2003) sobre o tema assevera: 

A confarretio era a forma de união dos patrícios que permitia que os filhos 
nascidos dela participassem dos cultos sacerdotais; era o matrimônio religioso 
celebrado na presença de testemunhas que perdurou até o Império de Augusto. 
A coemptio era reservada aos plebeus e constituía-se numa espécie de 
casamento civil, onde o pai vendia a filha para o futuro marido; um resquício 
dos costumes bárbaros sem qualquer cunho religioso. O usus, era uma forma de 
usucapião em que o homem adquiria a posse da mulher após o prazo de um ano 
de convivência desde que aquela não se ausentasse da casa por três noites 
consecutivas, usurpatio trinoctium, o que impedia que se concretizasse a 
aquisição. 



Faz-se necessário ressaltar que, no período romano a mulher tinha a faculdade de realizar 

o casamento cum munus, evitando subordinação ao pater de seu marido, se passasse três dias fora 

de casa antes de completar um ano de casamento. Portanto, caracterizando o casamento sine 

manus, interrompendo a consumação do matrimônio (Cf. LUZ, 1996, p.14). 

Quanto ao patrimônio, só o pater familias podia possuir patrimônio próprio, pois tinha 

capacidade civil plena, os demais não tinham esse direito, visto serem alieni iuris e possuírem 

capacidade civil restrita (Cf. LUZ, 1996, p.14).  

Com a evolução, os filhos começaram a ter patrimônio em forma de pecúlio, esfriando o 

monopólio do chefe absoluto (Cf. DAL COL, 2002, p.26).  

Ocorre que com o desenvolvimento, a mulher e os filhos começam a ganhar autonomia e 

conseqüentemente o pater foi perdendo seu poder e autoridade, passando a emancipação dos 

filhos de uma penalidade para um favor. Mas foi com a chegada do Império que a mulher 

conquistou sua autonomia plena, tendo direito a participar da vida política e social (Cf. DAL 

COL, 2002, p.26). 

No que pertine ao casamento, este foi perdendo a concepção de instituição indissolúvel, 

após o divórcio de Júlio César realizar-se não com base no adultério, mas pela aparência de 

honestidade de sua mulher. Assim, os romanos começaram a entender casamento como uma 

conseqüência de afeto, sendo que os cônjuges através da votação estabeleciam uma afeição que 

justificasse o matrimônio (Cf. DAL COL, 2002, p.27). 

Verifica-se, ainda, que no período romano existia além do casamento, o concubinato. 

Sobre o assunto, é o entendimento de Simone Clóes Cesar Ribeiro (2003):  

[...] também encontramos no Direito Romano a figura do concubinatus, admitida 
com as Lex Iulia de adulteriis, Julia de maritendis ordinibus e lex Papia 
poppaea, formando um quase-casamento, distinto das justae nuptiae por não 
garantir os efeitos decorrentes do casamento e por não apresentar o consensus 
nuptialis ou affectio maritalis, mas garantindo o surgimento de efeitos legais 
como a regularização da prole comum. 
Como havia sido proibido o casamento entre os plebeus e os patrícios, o 
concubinato foi a forma de união encontrada pelos romanos, apresentando-se 
como legitimus, sendo a concubina livre para casar-se com o companheiro e 
devendo ser mantida em sua companhia por toda a vida. Somente no direito 
Justiniano é que foi rebaixado, sendo considerado inferior ao matrimônio, isto 
graças as influências do cristianismo; o casamento sacro foi prestigiado e em lei 
fixaram-se diferenças entre os filhos nascidos da esposa e os nascidos da 
concubina. 
Uma última forma de união admitida entre os romanos era o contubernium, 
exclusiva dos escravos e que representava uma mera união de fato dependente 
da autorização do senhor, dono dos escravos; modalidade considerada supérflua 
para os juristas. 

 Assim, desde a época romana, existiam formas diversas de relacionamentos entre um 

homem e uma mulher. 

 



1.1.3 A família no direito canônico 

 

Primeiramente, torna-se oportuno conceituar direito canônico. Para Valdemar P. da Luz 

(1996, p.15) o direito canônico nada mais é que: 

[...] o conjunto de cânones, expressão esta utilizada pela Igreja para denominar 
as suas normas jurídicas, para efeito de diferenciá-las das leis do Estado. Desse 
modo, constituíam-se os cânones em normas supletivas, usadas para 
complementar as leis do Estado sempre que estas fossem omissas. 

Faz-se importante para a história da entidade familiar o direito canônico, pois com a 
finalidade de enfatizar a concepção de sacramento religioso, foram criados impedimentos 
matrimoniais que deram nulidade ao casamento (Cf. DAL COL, 2002, p.30). 

No direito canônico, o matrimônio passa a ser visto como um sacramento de difícil 

dissolução pelo homem, sendo gravado com o atributo de indissolubilidade. Dessa forma, o 

casamento religioso era o único meio conhecido de sacramento na Idade Média. (Cf. DAL COL, 

2002, p.29).  

A Idade Média foi orientada pela Igreja Católica no que diz respeito às relações familiares 

e ao sacramento do casamento, posicionando-se de maneira contrária a uniões extramatrimoniais. 

Tal influência orientou também os períodos subseqüentes, havendo uma forte repressão a 

quaisquer uniões concubinárias (Cf. CSAJKOWSKI, 2000, p.56). 

Entretanto, o concubinato também nos primórdios do direito canônico era conhecido, pois 

consta que Santo Agostinho admitiu o batismo de uma concubina, porém se ela deixasse o seu 

companheiro, já Santo Hipólito negava matrimônio a quem quisesse deixar a concubina. (Cf. 

ALENCAR, 2003, disponível em <www.jusnavegandi.com.br/doutrina/concubin.html>).  

O Código de Direito Canônico, cânon 1055 (Disponível em: 

<http:/www.geocities.com/Athens/Agora1417/Dircano/Dircano3.htm>.Acesso em: 2003), 

apresenta o matrimônio sendo:  

O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o 
consórcio de toda a vida, por sua índole natural ordenado ao bem dos cônjuges 
e à geração e educação da prole, entre batizados foi por Cristo Senhor elevado à 
dignidade de sacramento. 

Desta forma, mesmo sendo criado pelo direito canônico impedimentos matrimoniais, nesta 

época já constava, segundo visto, a figura do concubinato. 

 

1.1.4 A família no direito brasileiro 

 

No que pertine a Igreja, esta com o Concílio de Trento de 1542, veio responder as 

doutrinas protestantes reformadas que se opunham ao rigor eclesiástico da mesma, sendo que, esta 

lei reafirmou o caráter sacramental do casamento, ditando competência única da Igreja e das 



autoridades eclesiásticas para celebrar e resolver questões de casamento. Ficando caracterizado o 

casamento como ato solene. Já com a vigência do Concílio de Trento de 1563, a Igreja proibiu o 

concubinato por ser considerado uma relação ilegítima, pois não pertencia ao sacramento do 

casamento (Cf. DAL COL, 2002, p.32-33).  

 Assim, a Igreja deteve os direitos matrimonias até o ano de 1861, pois neste ano com a 

vigência da Lei nº 1.144, foi estabelecido efeitos civis aos casamentos religiosos celebrados entre 

pessoas não católicas. Mas, foi o Decreto nº 3.069 de 17/04/1863, que regulamentou a referida lei, 

estabelecendo as normas básicas referentes ao registro dos nascimentos, casamentos e óbitos dos 

acatólicos. Logo, a Igreja foi perdendo seu poder dando chances ao casamento civil (CF. 

RIBERIO, 2003). 

Quanto ao chefe da sociedade conjugal em nosso país, Sílvio de Salvo Venosa (2003, p. 

28) afirma: 

Os códigos elaborados a partir do século XIX dedicaram normas sobre a família. 
Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e patriarcal, guardando 
traços profundos da família da Antigüidade. A mulher dedicava-se aos afazeres 
domésticos e a lei não lhe conferia os mesmos direitos do homem. O marido era 
considerado o chefe, o administrador e o representante da sociedade 
conjugal [...]. 

 
Entretanto, com a Constituição de 1934 a família passa a ser organismo social e jurídico e 

em 10 de novembro de 1939, pelo Decreto Lei nº 1764, ficou estabelecido a Comissão Nacional 

de Proteção à Família. Mas, foi com o Estatuto da Mulher Casada (1962) que a mulher deixa de 

ser relativamente incapaz (Cf. LISBOA, 2002, p.30). 

Ressalta-se, que, com a Lei nº 1110, de 23 de maio de 1950, o casamento religioso passou 

a ter efeitos civis, desde que atendendo as formalidades legais previstas naquela (Cf. SOARES, 

2002, p.15). A propósito da influência da Igreja no casamento civil, o ilustre escritor, Sílvio de 

Salvo Venosa (2003, p. 28) enfatiza que: “[...] No entanto, pela forte influência religiosa e como 

conseqüência da moral da época, o Estado não se afasta dos cânones, assimilando-os nas 

legislações com maior ou menor âmbito [...]”.  

Com o surgimento da Constituição da República do ano de 1969, a família natural só era 

conhecida se tivesse origem no casamento, uma vez que seu artigo 175 assegura que: “a família é 

constituída pelo casamento” (Cf. DAL COL, 2002, p.35).  

 Já com o advento da Lei nº 6515, de 26 de dezembro de 1977, Lei do Divórcio (LDI), foi 

introduzido normas pertinentes ao divórcio e também à realização de um segundo casamento. 

Antes desta lei, existia o desquite, o qual não terminava integralmente o vínculo matrimonial, 

somente havia o rompimento dos aqüestos comunicados, não liberando o desquitado para casar 

novamente (Cf. LISBOA, 2002, p. 31). 



 Contudo, foi com a Constituição Republicana de 1981 que o legislador estabeleceu que 

somente seriam reconhecidas as uniões baseadas no casamento civil, assim, causando 

descontentamento na sociedade, porque a Igreja ainda era formadora de opiniões e havia 

espalhado entre seus fiéis a mensagem de que a união civil era uma heresia (Cf. RIBEIRO, 2003). 

 A Constituição de 1988 foi o ponto culminante do vencimento das resistências, não mais 

havendo distinção na origem da filiação e considerando a mulher plenamente capaz, igualando-a 

ao homem, dentro e fora da sociedade conjugal ou da união estável, no exercício dos direitos e 

obrigações (Cf. LUZ, 1996, p. 16). Neste sentido, essa igualdade entre homem e mulher está 

expresso nos artigos 5º, inciso I e 226, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa, os 

quais prescrevem respectivamente:  

Art. 5º [...]  
I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
constituição; 
Art. 226 [...] 
§ 5º- os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher”.  
 

Tais dispositivos foram reforçados pelo artigo 21 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que ensina: 

Artigo 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 
pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer 
desses o direito de, em caso de discordância, recorrer a autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência. 

Deste modo, podemos inclusive salientar que o artigo 1630 do vigente Código Civil 

substitui a expressão pátrio poder por poder de família, para destacar essa igualdade entre o pai e  

a mãe relativa a educação, criação e administração dos bens dos filhos. 

 Registra-se que, foi também com a Constituição da República Federativa do Brasil do ano 

de 1988 que a união estável marcou a história, uma vez que criou regras protetoras, considerando 

esta como entidade familiar. No mesmo compasso, a Lei nº 8.971/94 estabeleceu os direitos 

sucessórios e alimentares dos conviventes, sendo que a Lei nº 9.278/96 criou normas sobre os 

direitos e deveres iguais dos companheiros, como guarda e educação dos filhos (Cf. DAL COL, 

2002, p. 35).  

 Assim, a atual Constituição Federal, contemplou o princípio do pluralismo familiar, o 

princípio da igualdade do homem e da mulher, o princípio do poder familiar, entre outros,  que 

igualando homem e mulher adaptaram os ditames constitucionais aos expressos no Código Civil 

vigente, indo de encontro as exigências dos tempos modernos, protegendo a família monoparental 

(composta por um dos pais e filhos), a família originada da união estável, como supra mencionado 

e também a família tradicional (originada do casamento). 

 



 

 

2. UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

 

2.1 REQUIITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

  

A união estável, apesar de dispensar os formalismos necessários ao casamento, começa a se 

caracterizar pela vontade de vida em comum, tornando-se necessário apenas o mútuo consenso dos 

companheiros, podendo este surgir devagar, conforme evolução da relação amorosa. Entretanto, 

tal aprimoramento difere do simples “ficar”, ou seja, exige requisitos para a configuração da união 

estável como entidade familiar (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 125). 

 Deste modo, para compreender a formação da união estável, deve-se entender os 

requisitos da sua formação, sendo que para uma perfeita compreensão dos requisitos que 

caracterizam tal união antes se faz necessário atentar para o fato de que as Leis nº 8971/94 e 

9278/96 foram revogadas nos preceitos ou normas que contrariam os dispositivos contidos no 

Código Civil Pátrio. Ocorre, que a maioria destes requisitos foram introduzidos por aquelas leis, 

sendo completados e especificados pelo atual Código Civil.  

A Constituição Federal da República determina no parágrafo terceiro do artigo 226 que 

“(...) é r econhecida a união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a conversão 

em casamento”.  

A lei de 1994 embora regulasse o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão, 

também introduziu as primeiras conquistas expressando o seguinte: 

Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco 
anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 
25 de julho de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que 
prove a necessidade. 

  Já a lei promulgada em 1996 tem em seu art. 1º o reconhecimento como entidade familiar 

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

objetivo de vida em comum. 

Com a vigência do atual Código Civil, o seu artigo 1723 reconheceu “[...] 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, conforme especificaremos 

no desenvolvimento do presente trabalho, dirimindo as dúvidas de cada requisito. 

 Ao aprofundar-se sobre a importância do assunto, Roberto Senise Lisboa (2002, p. 135) 

ensina: “união estável é a relação íntima e informal, prolongada no tempo e a ssemelhada ao 

vínculo decorrente do casamento civil, entre sujeitos de sexo diverso (conviventes ou 

companheiros), que não possuem qualquer impedimento matrimonial entre si”.  

 Desta forma, sendo a união estável uma entidade familiar, protegida pelo Estado, torna-se 

necessário alguns requisitos para sua validade, tais como: a diversidade dos sexos, a convivência, 

publicidade, estabilidade:duração, unicidade de vínculo, ausência de formalismo, continuidade, 

inexistência de impedimentos matrimoniais e objetivo de constituição de família (Cf. DE 

OLIVEIRA, 2003, p. 122).  

 Relativamente aos requisitos da união estável, faz-se importante citar o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:  

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. É cediço que, 
para fins de caracterização da união estável, não somente em vista da legislação 
extravagante que veio a disciplinar o art. 226 da Constituição Federal, Lei n.º 9278/96, 
assim como do art. 1723 do novo Código Civil, necessário se faz que esta união, para ser 
reconhecida como entidade familiar, venha a possuir configuração de convivência 
pública, contínua, duradoura e que tenha como objetivo à constituição de uma família. Já 
o denominado `namoro¿, a despeito de se constituir em uma relação pública, contínua, 
duradoura (característica essa mutável considerando o casal que vem a ser analisado), 
diferencia-se da união estável no tópico relativo à finalidade. Enquanto a união estável 
traz em seu bojo a idéia de constituição de núcleo familiar; o namoro, não. No caso dos 
autos, a prova produzida dá conta de que houve um longo namoro entre os litigantes, não 
havendo entre eles a intenção de constituírem um núcleo familiar. APELO 
IMPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005730288, SEGUNDA CÂMARA). 

 

 

2.1.1 Diversidade dos sexos 

 

Para ser reconhecida a união informal, esta deve ser uma relação entre um homem e uma 

mulher, conforme disposto no artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988 e no 

artigo 1723 do Código Civil. Deste modo, vejamos: 

Artigo 226 da Constituição Federal/1988: 
Caput-A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
Parágrafo 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua 
conversão em casamento. 
Artigo 1723 do Código Civil: 
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família (grifo nosso). 

 Em que pese todo o movimento pelo reconhecimento da união homoafetiva ou 

homossexual, com algumas vitórias nos Tribunais (Ap.C nº 70007243140, relator José Ataídes 



Siqueira Trindade, TJ/RS), o legislador pátrio ainda privilegiou o modelo clássico de União 

Estável prevista desde a Constituição Federal passando pelas leis regulamentadoras de 1994 e 

1996. Portanto, somente a união entre homem e mulher pode ser considerada como entidade 

familiar. 

 

2.1.2 Convivência 

  

 Convém ressaltar a importância da convivência entre o casal na união estável, uma vez 

que a Lei nº 9278/96 traz em seu texto o adjetivo convivente, o qual se origina deste requisito. Já 

o nosso Código Civil e a Lei nº 8971/94 utilizam o sinônimo companheiros para determinar a 

relação informal entre um homem e uma mulher (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p.123). 

 Sobre a convivência, o desembargador Euclides de Oliveira (2003, p. 123), ensina que: 

O texto legal cinge-se à menção de convivência como primeiro requisito da 
união estável, mas não acrescenta o dever de coabitação dos companheiros, ou 
vida em comum no mesmo domicílio, que o ordenamento civil assenta como um 
dos deveres básicos dos casados [...]. 
 

 No mesmo sentido é o entendimento do doutrinador Rainer Czajkowski (2001, p. 77): 

Convivência explica-se bem por participação de um na vida do outro, é o 
entrosamento de vidas [...] A convivência ditada pela lei não deve ser entendida 
como exigência de moradia comum, nem como necessidade de vida em comum 
more uxório. Um homem e uma mulher podem conviver mesmo que habitem 
residências distintas. 

 
 Deste modo, o “ more uxorio” ou convivência sob o mesmo teto não é um requisito 

essencial para caracterizar a união estável, ou seja, no caso dos companheiros habitarem 

residências diferentes, basta manterem a continuidade, a estabilidade e a unicidade do vínculo. 

 
2.1.3 Publicidade 
 

Quanto a este requisito, tem-se que a relação entre os conviventes não pode ser secreta, 

deve haver publicidade gradativa para que se caracterize a união estável (Cf. CZAJKOWSKI, 

2001, p. 92/93). 

Euclides de Oliveira ao escrever sobre a publicidade da relação oriunda da união estável, 

afirma (2003, p. 132) que: 

Há de ser pública a convivência na união estável, isto é, de conhecimento e 
reconhecimento no meio familiar e social onde vivam os companheiros. Não é  
preciso que eles proclamem, festejem ou solenizem a vida em comum. Se a 
fizerem, tanto melhor, mas a formalização da união se mostra dispensável na 
espécie, diferente do casamento, que é direito eminentemente solene e de 
pública celebração. 

 
 É necessário entender que a publicidade é o conhecimento da união estável na sociedade 



que o casal freqüenta, ou seja, para a família de ambos, os parentes, amigos e conhecidos do casal, 

que considerando os mesmos como se estivessem casados, caracteriza a união estável.  

  

2.1.4 Durabilidade 

 

No que pertine a durabilidade (prazo de convivência), a Lei nº 8971/94 limitou o tempo 

em 5 anos para que seja admitido o pleito de alimentos ao convivente e para herança, exceto na 

existência de prole, em que o prazo poderia ser menor. Já no ano de 1996, a Lei nº 9278 não 

estipulou prazo determinado para a caracterização da união estável e o Código Civil também não 

fez referência ao tempo, podendo ser caracterizada a qualquer tempo, desde que presentes os 

requisitos. 

 Euclides de Oliveira (2003, p. 129) observa que: 

Era mesmo de rigor a dispensa desse prazo certo para que se reconheça a 
entidade familiar resultante da união estável. Primeiro, porque a Constituição 
Federal, no art. 226, parágrafo 3º, não prevê a condicionante temporal. Segundo, 
pela evidência de que a estabilidade da união tem que ser examinada caso a 
caso, pelas circunstâncias do modo de convivência, e pela família que daí 
resulte, ainda que não dure muitos anos e mesmo que não haja filhos dessa 
união. 

Deste posicionamento, compartilha o Tribunal de Justiça Gaúcho, ao entender: 

APELACAO. RECURSO ADESIVO. UNIAO ESTAVEL. DISPENSA PRAZO 
DETERMINADO. NAO E O PRAZO QUE CARACTERIZA, MAS NOTORIEDADE, 
CONTINUIDADE, APOIP MUTUO, CONVIVENCIA SOB O MESMO TETO, E O 
INTUITO DE CONSTITUIR FAMILIA. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA 
CONSTANCIA DA UNIAO. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS - 
VOTO VENCIDO. (SEGREOO DE JUSTICA - 5FLS.) (APELAÇÃO CÍVEL Nº 
70004535258, OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, 
REDATOR PARA ACÓRDÃO: ANTÔNIO CARLOS STANGLER PEREIRA, 
JULGADO EM 10/10/2002). 

 Por outro lado, certos doutrinadores, como Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001 

apud DE OLIVEIRA, 2003, p. 130) defendem a existência de lapso temporal, vejamos: 

[...] seria razoável exigir-se pelo menos dois anos de vida em comum, por 
analogia com as disposições constitucionais e legais relativas ao tempo 
para concessão do divórcio. Sinaliza, também, com a tradição brasileira 
de fixar prazo para efeitos qualificados de determinadas realidades 
fáticas, como se verifica no usucapião como forma de aquisição de bens, 
defendendo a adoção de critério objetivo de tempo também para a 
admissão da união estável como ente familiar. 

 Francisco José Cahali (1996 apud BACOVIS, 2003, p.112-113) observa que: 

[...] não há qualquer inconveniente técnico ou impedimento sistemático para que 
a lei estabeleça, dentre outros critérios, determinado lapso temporal para que a 
união estável transmudou-se em núcleo irradiador de determinados efeitos nas 
relações jurídicas entre as pessoas envolvidas. O legislador, ao dispor sobre os 
interesses recíprocos dos conviventes, atingidos pela caracterização da união 
estável, pode fixar termo ou condição (prazo ou evento como prole comum). [...] 
se extinta a relação, antes de cinco anos, também inexistindo prole, não terão 



direitos os partícipes a reclamar alimentos ou buscar herança no caso de 
falecimento. 

 
 Ainda quanto a necessidade ou não de prazo de convivência, este não dever ser aplicado 

em termos incondicionais, faz-se importante o exame de caso a caso concreto e dos fatores que 

influenciam a configuração da durabilidade, tais como: as circunstâncias sociais, econômicas, a 

existência de filhos frutos da união, a idade dos conviventes, entre outros (Cf. CZAJKOWSKI, 

2001, p. 88).  

  

2.1.5 Unicidade de vínculo 

 

 Na união estável, o vínculo entre os conviventes deve ser único, uma vez que esta relação 

deve ter caráter monogâmico, sendo a relação à beira de uma união estável caracterizada como 

proibida, pois se torna adulterina. Também é vetado a ligação adulterina de pessoa casada, exceto 

se esta estiver separada judicialmente ou de fato (este prolongado por mais de um ano, constitui 

motivo para separação conjugal sem causa, e se  tal separação for superior a dois anos, cria-se 

fundamento para o divórcio) (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 127-138). 

 Destaca-se que quando o partícipe de uma segunda união não tiver conhecimento da 

existência de impedimento conseqüente de anterior e simultânea união do seu companheiro fica 

caracterizada a união estável putativa, sendo que, o convivente que agiu de boa-fé terá 

resguardado os seus direitos decorrentes da união que parecia estável. Entretanto, tal relação deve 

ser duradoura, pública, contínua e com o propósito de constituir família, enquanto sua invalidade 

não for reconhecida ou declarada em face de uma união mais antiga e que ainda permaneça (Cf. 

DE OLIVEIRA, 2003, p. 139-140). 

 Sobre o assunto, o doutrinador Euclides de Oliveira (2003, p. 138), manifesta-se no 

sentido de: 

[...] não é possível a simultaneidade de casamento e união estável, ou de 
mais de uma união estável. Uniões múltiplas podem ocorrer 
sucessivamente, mas não a um só tempo. O texto legal restringe o 
reconhecimento da entidade familiar à união de “um h omem e uma mulher’, 
com emprego de artigo definido singular que gramaticalmente veda a 
acumulação simultânea de uniões familiares. Poderá não ter sido proposital essa 
especificação do artigo, e até seria dispensável, mas, sem dúvida, reforça a 
interpretação de que a lei somente protege as uniões sinceras e leais, próprias 
do sistema monogâmico. E assim há de ser, com efeito, ante a ilicitude da 
bigamia, para a hipótese dos casados (grifo nosso). 

 

 Já o Código Civil Pátrio, no artigo 1723, parágrafo 1º, no que pertine a unicidade de 

vínculo ensina: “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521; 

não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 



judicialmente”. Observa -se que o inciso VI do artigo 1.521 refere-se aos impedimentos 

matrimoniais entre as pessoas casadas.   

Conclui-se, então, após análise do artigo 1723, parágrafo 1º, do Código Civil, que na 

ocorrência dos impedimentos previstos no artigo 15211 do referido código a união estável não se 

formará (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 142). 

 

2.1.6 Continuidade 

 

 Como visto anteriormente, a união estável precisa ser duradoura, ou seja, ela deve ser 

também contínua, com o intuito de diferenciar a união de um relacionamento eventual (Cf. 

Czajkowski, 201, p. 90). 

  O doutrinador Euclides de Oliveira (2003, p. 131) afirma que: “ O caráter contínuo da 

relação atesta sua solidez, pela permanência no tempo. Lapsos temporais, muitas vezes com repetidas idas e 

vindas, tornam a relação tipicamente instável, desnaturando sua configuração jurídica”.  

  
 A importância do ânimo continuidade para a formação de família e para a procriação é de 

suma importância, para dar equilíbrio e estabilidade ao instituto da união estável. 

 

2.1.7 Inexistência de impedimento matrimonial 

 

 Para a configuração da união estável é necessário que os conviventes não possuam 

impedimento matrimonial, porém quis o legislador excetuar os casos de separados judicialmente 

ou de fato, não se admitindo na união estável segundo Euclides de Oliveira (2003, p 138) “a 

ligação adulterina de pessoa casada, simultaneamente ao casamento, sem estar separada de fato do 

seu cônjuge”. Nem tampouco se admite as relações impuras, incestuosas ou imorais, como por 

exemplo, a de ascendentes com descendentes, afins em linha reta, e os demais casos previstos no 

art. 1521 do Código Civil Pátrio, excetuado, como já dito, o inciso VI. 

 Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001 apud DE OLIVEIRA, 2003, p. 140)  afirma 

que: 

[...] as uniões adulterinas ou incestuosas, não apenas sob o ponto de vista 
matrimonial, mas agora também sob a ótica da presença do companheirismo no 
Direito de Família, não merecem ser tratadas como espécies de família, 
justamente por contrariarem valores morais, adotados pela sociedade, 
reconhecidos juridicamente, neste caso específico sob a forma de impedimentos 
matrimoniais [...]. 

 
 Desta forma, a união estável, assim como o casamento deve ir de encontro com a moral e 

                                                
1 Ver transcrição na página 21. 



o bem estar social, pois esta entidade familiar se torna cada vez mais comum nos tempos atuais. 

 
2.1.7 Objetivo de constituir família  

 

 Além dos requisitos acima expostos, a união estável necessita do elemento intencional, o 

qual configura-se com o propósito de constituir família que pelo princípio do pluralismo familiar, 

para ser efetivamente e legalmente considerada a união estável como entidade familiar. Neste 

aspecto, o ilustre doutrinador Euclides de Oliveira  (2003, p. 133) ensina:   

Esse propósito se evidencia por uma série de elementos comportamentais na 
exteriorização da convivência more uxorio, com o indispensável affectio 
maritalis, isto é, apresentação em público dos companheiros como se casados 
fossem e com afeição recíproca de um verdadeiro casal. 
 

 No que pertine ao requisito subjetivo denominado união more uxorio, os doutrinadores 

como Francisco José Cahali a colocam ao lado dos requisitos objetivos na ocasião em que 

caracterizam a união estável, sendo aquela consistente na vontade dos partícipes em conviver 

como casados fossem. (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 133-134). 

Também, vale esclarecer que a convivência entre um homem e uma mulher com objetivo 

de estudos, ou melhor, vivendo em uma república de estudantes, ou dividindo um imóvel 

residencial ou profissional, com o intuito de exercício de profissão conjunta, não configura união 

estável (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 133). 

 É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul  sobre a 

importância para caracterização da união estável a verificação da intenção de constituir família: 

UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR. Prova affectio maritalis. (...) Fica 
demonstrada a união estável quando o casal mantém prolongada vida em 
comum com ânimo de constituir família, havendo prova segura do 
relacionamento marital, em tudo assemelhando-se ao casamento, marcado por 
uma comunhão de vida e de interesses(Apelação Cível nº 70003620093. 7º 
Câmara Cível do TJ/RS, Rel. Des. Sérgio Fernandes de Vasconcellos 
Chaves, j. 06.03.2002).  
 

 Desta forma, fica claro que os conviventes devem viver com aparência de casados, 

trocando sentimentos de vida em comum, dando um ao outro assistência emocional recíproca e o 

esforço de ambos no mútuo sustento (Cf. DE OLIVERA, 2003, p. 135). 

   

 

2.2 CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL 

 

 No que se refere ao significado do concubinato e da união estável, ainda hoje há 

divergências doutrinárias sobre o assunto, mesmo com a vigência do Código Civil de 2002, o qual 



diferencia os dois na ocasião em que conceitua o primeiro em seu artigo 1727, que determina: “As 

relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar constituem 

concubinato” (Grifo nosso). Por este dispositivo legal, fica claro que o Código Civil, objetiva a 

diferença entre o instituto da união estável e o instituto do casamento, o que era confundido até a 

vigência do mesmo. 

 Quanto a este desacordo, alguns doutrinadores ainda entedem que a união estável é 

configurada como concubinato, desta corrente Roberto Senise Lisboa (2002, p.138) participa, 

afirmando que: 

O concubinato pode ser:  natural e espúrio: 
Concubinato natural ou puro é aquele efetivado entre pessoas de sexo diferente, de 
forma estável, livre e sem qualquer impedimento legal para o casamento. 
 O concubinato natural ou puro sem estabilidade, porém motivado por atos 
esporádicos ou uniões livres, ainda que freqüentes, não é considerado equivalente à 
união estável, pois ela se caracteriza pela união informal de pessoas de sexo 
diferentes, prolongada no tempo. 
Concubinato espúrio ou impuro é aquele efetivado entre pessoas de sexo diferente, 
de forma estável, porém com algum impedimento para a realização do casamento 
civil. 
 

Assim, segundo este entendimento, o concubinato espúrio pode ser classificado em 

adulterino e incestuoso. O primeiro ocorre quando pelo menos um dos concubinos tenah 

impedimento matrimonial e o segundo caracteriza-se por um próximo parentesco entre os 

concubinos, motivo que os impe a celebração civil entre eles (Cf. LISBOA, 2002, p. 138). 

Desta corrente, também compartilha o escritor Álvaro Villaça Azevedo (2000 apud DAL 

COL, 2002, p. 45) afirma: 

[...] dividindo o concubinato em duas modalidades distintas, a saber puro 
(consistente na verdadeira união estável, auspiciada pelas leis 8971/94 e 
9278/96) e impuro (que seria a união adulterina, espúria, dissociada da 
legislação protetiva e disciplinadora da união estável e que com esta não se 
confunde)”.  

 
Entretanto, a união estável não tem o mesmo significado dos atos esporádicos que 

ocorrem no concubinato, sendo este caracterizado pela inexistência de deveres e direitos entre 

seus participadores (Cf. LISBOA, 2002, p.137). 

É o entendimento o doutrinador Eduardo de Oliveira Leite (1997 apud DAL COL, 2002, 

p. 45-46) na ocasião em que afirma: “[...] que no concubinato há sempre impedimento para o 

casamento, enquanto na união estável não ocorre nenhum impedimento, podendo dar-se a 

qualquer momento a conversão em casamento”.  

 Deste modo, concluí-se que o Código Civil vigente definiu a questão terminológica, sendo 

a união estável uma relação monogâmica e recíproca, e o concubinato a ligação, por exemplo, de 

um homem casado civilmente e coabitando com sua legítima espos,a ao mesmo tempo, mantendo 

uma ou várias concubinas, conforme o ilustre escritor Helder Martinez Dal Col define em seu 



livro ‘A família à luz do concubinato e da união estável’ (2002, p. 46-47). 

  

2.3 CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 

 

 Salienta-se que anteriormente a Constituição Federal de 1988, não havia previsão legal 

para outra forma de legitimação da família que não fosse pela via do casamento religioso com 

efeitos civis ou o casamento civil entre pessoas de sexo opostos (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 36). 

 Entretanto, observa-se que a legislação atual reconhece, além do casamento, a união 

estável e a família monoparental como entidade familiar. Sendo o casamento, constituído de ato 

solene e formal entre um homem e uma mulher, o qual proporciona uma maior estabilidade e 

segurança aos membros da relação. Em contrapartida, a união estável configura-se como família 

natural com regulação legal, sem forma solene, mas que também objetiva estabilidade e segurança 

(Cf. LISBOA, 2002, p. 36). 

 Para conceituar o casamento civil, o doutrinador Euclides de Oliveira (2003, p. 38-39), 

explica que: 

O casamento civil é o ato em que o Estado intervém desde a habilitação, para 
controle da inexistência de impedimentos, até a celebração por autoridade 
competente. Caracteriza-se  como contrato, porque resultante do necessário 
consentimento dos contraentes, mas depende, ainda, da final declaração do 
celebrante, de que se acham casados na forma da lei [...]. 

 
Ainda sobre o assunto, Euclides de Oliveira (2003, p.42-43) referindo-se as alterações 

trazidas pela Lei nº 10.406/2002, ou seja, o vigente Código Civil, ao casamento, destaca os 

seguintes pontos: 

a) conceituação do casamento pelo seu efeito de estabelecer uma comunhão 
plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges (art. 
1.511); 
b) gratuidade da celebração do casamento e, com relação á pessoa pobre, 
também da habilitação, do registro e da primeira certidão (art. 1.512); 
c) facilitação do registro civil do casamento religioso (art. 1.516); 
d) redução da capacidade matrimonial do homem para 16 anos (art. 1.517); 
e) redução dos impedimentos matrimonias, catalogando apenas os dirimentes 
absolutos (art. 1.521); 
f) causas suspensivas do casamento, em lugar dos antigos impedientes ou 
meramente proibitivos (art. 1.523); 
g)exigência de homologação da habilitação matrimonial pelo juiz (art. 1.526); 
h) casamento por procuração mediante instrumento público, com validade 
restrita a 90 dias (art. 1.542); 
i) desaparecimento da figura do chefe de família, em decorrência da igualdade 
dos cônjuges, aos quais compete a direção da sociedade conjugal (art. 1.565 e 
1.567); 
j) possibilidade de adoção do sobrenome do outro por qualquer dos nubentes 
(art. 1.565, parágrafo 1º). 
 

Relativamente à união estável, a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) dedica título especial 



para a matéria, sendo que tal lei dá a possibilidade de caracterização da união entre companheiros, 

mesmo havendo causas suspensivas para o casamento (art. 1.723, §2º)2. Quanto aos efeitos 

patrimoniais, o casamento e a união estável ficam muito próximos, pois se aplica no silêncio das 

partes o regime de comunhão parcial de bens para proteger ambos os institutos patrimonialmente, 

conforme consta nos artigos 1.6403 e 1.7254. 

Desta forma, após análise do casamento e da união estável, esta rompe cada dia que passa 

as barreiras impostas pelo tempo, ocupando um espaço significativo, fazendo uma revolução no 

que tange a instituição do casamento. 

 

2.3.1 Conversão da união estável em casamento 

 

 Consta no artigo 226, parágrafo 3º da Carta Magana, que “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”. Esta conversão, entretanto, exige r equisitos, os quais 

se enquadram em subjetivo e objetivo. O primeiro refere-se a concordância de ambas as partes, o 

acordo de vontades dos companheiros. Todavia, o segundo exige que as partes apresentem 

condições legais para casarem entre si (Cf. BACOVIS, 2003, p. 210). 

Entretanto, falta dispositivo que explicite o conteúdo da conversão (requisitos, 

formalidades, entre outros), restando sem muita explicação o contido no parágrafo 3º do artigo 

226 da Constituição Federal de 1988. Até mesmo o artigo 1.726 não esclarece de forma detalhada 

o procedimento da conversão, pois o mesmo apenas aduz que: “A união estável poderá converter -

se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro civil”.  

Por estes motivos que alguns Estados da Federação fizeram uma regulamentação 

administrativa por meio de Resolução do Tribunal de Justiça, tendo como exemplo o Estado de 

São Paulo que através do Provimento 10/96- da Corregedoria Geral da Justiça trouxe o seguinte 

procedimento para a conversão da união estável em casamento: deverá ser requerida pelos 

conviventes ao oficial do Registro civil das Pessoas Naturais de seu domicílio; recebido o 

requerimento iniciará o processo de habilitação, devendo constar dos editais que se trata de 

conversão de união estável em casamento; decorrido o prazo legal do edital, será lavrado o 

assento da conversão, ausente de qualquer solenidade, prescindindo o ato da celebração do 

matrimônio; a conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o 

casamento, sujeitando-se à adoção do regimento matrimonial de bens, na forma da lei civil e no 

                                                
2 Art. 1723. (...) §2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.  
3 Art. 1.640 Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o 
regime da comunhão parcial. 
4 Art. 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 
couber, o regime da comunhão parcial de bens. 



assento do casamento a data do início da união estável não constará (Cf. DE OLIVERA, 2003, p. 

151-152).  

Mas antes de nos aprofundarmos na formalidade que os companheiros devem tomar para 

terem sua união convertida em casamento, faz-se de suma importância observar os impedimentos 

matrimoniais, pois alguns proíbem a conversão da união estável em casamento e os outros geram 

obstáculos a esta conversão, mas não impedem o início do relacionamento entre os conviventes, 

conforme foi destacado anteriormente que a união estável esta sujeita aos impedimentos 

matrimoniais para impedir relacionamentos que agridam a moral e os bons costumes.   

Quanto aos impedimentos matrimoniais, o artigo 1.521 do Código Civil prescreve que: 

Art. 1.521. Não podem casar: 

I- os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou 
civil; 

II- os afins em linha reta; 
III- o adotante com quem for cônjuge do adotado e o adotado com quem 

o foi do adotante; 
IV- os irmãos unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 

grau inclusive;  
V- o adotado com o filho do adotante;  
VI- as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 

homicídio contra o seu consorte. 
    

 Relativamente ao procedimento da conversão, esta pode se dar a qualquer tempo, após 

conferida a estabilidade, sendo o pedido de conversão feito ao oficial do Registro Civil no 

Cartório do domicílio dos companheiros e sendo exigidos os documentos que constam no artigo 

1.5255 do CC no que couber, assim se equivalendo a habilitação do casamento. No entanto, as 

duas testemunhas que se refere o artigo ora citado, além de atestarem conhecer os nubentes, e 

desconhecerem impedimento ao casamento destes, devem atestar a existência da união estável 

(Cf. CZAJKOWSKI, 2001, p. 213). 

 Após, os editais dos proclamas serão expedidos pelo oficial de registro, uma vez 

confirmada a regularidade formal do pedido de conversão e dos documentos, sendo que em caso 

de urgência a publicação do dito edital poderá ser dispensada e depois o representante do 

Ministério Público será ouvido. Diante da publicação, o Ministério Público terá vistas da 

habilitação, exercendo a função de fiscalizador do pedido, podendo impugnar os documentos ou o 

                                                
5 Art. 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, 
ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: 
 I – certidão de nascimento ou documento equivalente;  
II – autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra; 
 III – declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir 
impedimento que os iniba de casar;  
IV- declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos;  
V – certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, 
transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. 



próprio pedido, encaminhando neste caso os autos ao juiz que decidirá. Também pode aquele 

órgão pedir complementação da documentação trazida pelos conviventes, se achar necessário (Cf. 

CZAJKOWSKI, 2001, p. 213). 

 Transcorrido os 15 (quinze) dias da publicação do edital, com ausência de impedimento 

levantado por terceira pessoa interessada, será lavrado pelo oficial de registro o assento de 

casamento pela conversão, não se emitindo a certidão de habilitação e inexistindo a figura da 

celebração, a qual existe no casamento formal (Cf. CZAJKOWSKI, 2001, p.214).  

 Assim, pode-se concluir que a lei não facilitou, efetivamente a conversão da união estável 

para casamento, exigindo formalidades e solenidades equivalentes a quem deseja casar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DIREITOS DOS COMPANHEIROS 

 

 

 

3.1 DIREITOS E DEVERES DOS COMPANHEIROS 

 

 No que tange aos direitos e deveres dos companheiros, o artigo 2º da Lei nº 9278/96 já 

ensinava:  

São direitos e deveres iguais dos conviventes: 
I – respeito e consideração mútuos; 
II- assistência moral e material recíproca; 
III- guarda, sustento e educação dos filhos comuns.  
 

Porém, o Código Civil acrescentou o dever de lealdade conforme dispõe o artigo 1.724: 

“As relações pessoais entre companheiros obedecerão aos devere s de lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”.  

Sobre o assunto, o doutrinador Euclides de Oliveira (2003, p. 103) ensina: “[...] para os 

companheiros se aplica o dever de lealdade, símile ao dever de fidelidade [...]”.   

É o entendimento de João Roberto Parizatto (1998, apud BACOVIS, 2003, p. 98): “[...] 

Fidelidade é a firmeza nas afeições e nos sentimentos, injustificando-se sob o ponto de vista do 

amparo constitucional e legal, proteção à uma união que não fosse estável e que não pudesse ser 

convertida em casamento [...]”.  

Assim, o dever de fidelidade exigido aos cônjuges encontra-se lado a lado com o dever de 

lealdade, respeito e assistência mútua, pois decorrem do caráter monogâmico da união estável. 

Porém, o descumprimento do dever de lealdade dos companheiros não é motivo para uma ação de 

adultério na esfera penal e sim uma ação de injúria grave. 

 O Estado exige que um companheiro tenha lealdade com o outro durante a vigência da 

união estável, buscando sempre agir de boa-fé, sob pena de sanções civis e penais. 

 Quanto ao respeito e consideração mútuos, os companheiros ao se tratarem de forma 

respeitosa estão atendendo ao princípio da eticidade e sociabilidade, consagrado pelo legislador 

(Cf. DO CARMO, 2003, p. 33). 

 A falta de respeito gera muitos conflitos de ordem moral e material, prejudicando e 

desequilibrando toda a família, até o ponto que o casal em consenso resolve dissolver a união 

estável, face a insuportabilidade da vida em comum,quebrando o afeto e a confiança que os uniu.  

 Relativamente à assistência moral e material, é dever dos companheiros prestar a mesma, 



mutuamente, uma vez que devem dividir todos os encargos financeiros para manutenção da 

família, bem como o apoio psicológico, no caso de desemprego ou doença de um dos 

companheiros. Tal dever pode subsistir a dissolução da união estável, sob a forma de prestação de 

alimentos, pois o companheiro que tiver melhores condições deverá pagar pensão alimentícia ao 

outro que comprovar sua necessidade em juízo. 

 Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul: 

[...] ALIMENTOS. COMPANHEIRA. É de ser indeferido o pedido de 
alimentos à mulher que não comprova a necessidade alimentar, exerce 
atividade laborativa e possui condições de prover a própria mantença. 
Apelo desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70007890106, SÉTIMA 
CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARIA 
BERENICE DIAS, JULGADO EM 24/03/2004). 

 No que pertine a guarda, sustento e educação dos filhos, os pais devem atendê-los 

materialmente, fornecendo assistência médica, moradia, alimentação, estudos, entre outros. 

Também têm os genitores o dever e o direito de ter os filhos em sua companhia, devendo educá-

los de forma igualitária, assumindo as mesmas responsabilidades e obrigações na criação dos 

mesmos (Cf. VIANA, 1999, p. 33).     

Deste modo, além dos companheiros gozarem dos direitos acima expostos, eles também 

têm proteção jurídica no que pertine a adoção, ao poder familiar, a curatela e aos benefícios 

previdenciários, securitários e fiscais.  

Quanto à adoção, o doutrinador Orlando Soares (2002, p.135) explica: “Em sentido 

estrito, no âmbito do Direito de Família, adoção é o ato civil solene, pelo qual alguém aceita um 

estranho na qualidade de filho, mediante determinadas formalidades legais”.  

 Sobre este direito, o Código Civil de 1916 admitia a realização da adoção por pessoas 

casadas pelo período superior a 5 (cinco) anos ou solteiras, não fazendo referências a concubinos 

ou companheiros (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 228). Todavia, o atual Código Civil ao disciplinar 

a matéria fez a inclusão dos companheiros em seu artigo 1.618, parágrafo único: “A adoção por 

ambos os cônjuges ou companheiros poderá ser formalizada desde que um deles tenha 

completado 18 (dezoito) anos de idade, comprovada a estabilidade da família”.  

 Logo, a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da criança e do Adolescente) também refere-se a adoção 

por companheiros, pois em seu artigo 42, parágrafo 2º aduz que: “A adoção por ambos os 

cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e um 

anos de idade, comprovada a estabilidade da família”. Porém, cabe ressaltar que a referia lei é 

datada de 13/07/1990, não tendo sido reformada no que tange ao uso do termo concubino, pois 

com a edição do novo Código Civil o empasse concubinato x convivente, como visto 

anteriormente, foi solucionado.  

Assim sendo, a adoção tendo por objetivo a constituição da família, cria uma entidade 



familiar, na qual há o intuito de que os pais adotivos propiciem educação e sustento ao adotado, 

criando-o e tratando-o como filho legítimo (Cf. CZAJKOWSKI, 2001, p. 230). 

Neste sentido a Carta Magna não faz distinção entre filhos adotados e os provenientes do 

casamento, pois o artigo 226, parágrafo 6º, afirma: “Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação”.  

Já no que tange ao poder familiar, o doutrinador Válter Kenji Ishida afirma:  

Poder familiar é um conjunto de direitos ou deveres com o escopo de proteção 
dos filhos. Significa conjunto, pois é uma reunião, uma junção, tanto de direitos 
como de deveres dos pais. Diz-se ainda deveres, pois os pais possuem 
obrigações em relação aos filhos [...]. 

Sobre o assunto, preceitua os artigos 1.634 e 1.636, caput, parágrafo único, do Código 

Civil Pátrio (2002, p. 157): 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro 

dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 
familiar; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil,     e 
assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes,  suprindo-lhes o 
consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição. 
Art. 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, 

não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder 
familiar, exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro.  
Parágrafo único.Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe 
solteiros que causarem ou estabelecerem união estável. 

  
 Assim, o poder familiar não se encontra relacionado com a situação matrimonial dos 

genitores, podendo ser exercido independentemente da união ter sido realizada sem ou com 

casamento (DE OLIVEIRA, 2003, p. 109).  

 Quanto à curatela, sujeitam-se a ela as pessoas que, embora maiores, não demonstrem 

capacidade para realizar os atos da vida civil, sendo interditada por incapacidade mental. Assim, o 

Código Civil enumera em seu artigo 1.767 os sujeitos à curatela: 

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 

I- aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental,não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil; 
II- aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; 
III- os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 
IV-  os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; 
V- os pródigos. 



 Já relativamente ao exercício da curatela pelo companheiro, o artigo 1.775 prevê: “O 

cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direto, curador do outro, 

quando interdito”. Desta forma, o convivente também tem o encargo que anteriormente ao atual 

Código Civil era do cônjuge, no entanto, na ausência daqueles a curatela passa a ser deferida ao 

pai, a mãe ou aos descendentes do incapaz (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 109).  

Além do poder familiar, da curatela e da adoção, os companheiros também gozam de 

benefícios previdenciários, os quais são garantidos no artigo 16,inciso I, da Lei nº  8.213/91:  

Art. 16 São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na Condição 
de dependentes do segurado: 

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido [...]. 

Também há proteção neste sentido pelo Decreto 611/92 que em seu artigo 13, parágrafos 

5º e 6º: 

[...] 
Parágrafo 5º.Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha 
união estável com o segurado ou segurada. 
Parágrafo 6º. Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a 
mulher como entidade familiar. 
 

Torna-se de suma importância mencionar que na existência de concurso de dependentes 

do falecido, será feita a partilha da pensão previdenciária entre eles. 

É o entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 1º Região: 

 

ADMINSTRATIVO- SERVIDOR- PENSÃO POR MORTE- 
COMPANHEIRA-UNIÃO ESTÁVEL-TERMO DE DESIGNAÇÃO-
INEXIGIBILIDADE- RATEIO- DIFERENÇAS- ARTIGO 219, DA LEI Nº 
8.112/90- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- TUTELA ANTECIPADA 
CASSADA-1-Apelação das autoras não recebida na instância a quo por 
intempestiva, pelo que nada a prover quanto ao indeferimento da pensão a 
enteada. 2- À companheira que promove união estável, como entidade familiar, 
é dado pleitear pensão por morte de servidor público (artigo 217, I, “c”, da Lei 
nº  8.112/90). 3- Como reconhecido pela Delegacia Federal de Controle do Pará, 
órgão consultivo da ré, a união estável entre o servidor falecido e a autora 
Anídia Pantoja da Costa restou comprovada pelos documentos apresentados e 
depoimento das testemunhas, tudo de acordo com a legislação de regência 
(artigo 226, parágrafo 3º da CF/88 e artigo 1º da Lei nº 9.278/96). 4- O tempo de 
concubinato estabelecido na Lei n 8.971/94 (cinco anos) não mais constou da 
Lei nº 9.278/96. 5- Não há de ser exigido Termo de Designação, por se tratar de 
mera formalidade que não pode se sobrepor ao direito de gozo do benefício, 
quando cabalmente comprovada a união estável. Precedentes: (RESP. 
396853/RS, STJ, Rel. Min. Feliz Fischer, 5º Turma; RESP. 397134/RN, STJ, 
Rel. Min. José Arnaldo Fonseca, 5º Turma; RESP. 311826/PE, STJ, Rel. Min. 
Vicente Leal, 6º Turma,; RESP. 236980/RN, STJ, TRF/1º Região, Rel. Conv. 
Juíza Solange Salgado, 2º Turma e AC 1999.01.00.031744-7/GO, TRF/1º 
Região, Rel. Juiz Carlos Moreira Alves, 2º Turma). 6- Pensão por morte 
concedida a companheira, em rateio com a ex-esposa do servidor falecido, 



devendo as diferenças serem pagas a partir do requerimento administrativo 
(art. 219, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90) (...) (TRF 1º Região- AC 
39000041462- PA- 1º turma- Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira- 
DJU 18.11.2002-p. 68) (Grifo nosso). 

 
Sobre os benefícios fiscais, sendo o companheiro um dependente, há abatimento do 

imposto de renda, tendo previsão legal no Decreto 3.000/99, que prevê no artigo 77, inciso II, que:  

Art. 77. [...] 
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais 
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; 

Na esfera dos benefícios securitários, o Código Civil é bem claro ao dispor no artigo 793 o 

seguinte: “É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o 

segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato”. Logo, pode ser 

beneficiário de seguro, o (a) companheiro (a), quando presente o prescrito no artigo ora citado. 

Ressalta-se, que a Lei nº 8.971/94 em seu artigo 1º6 não mencionava a expressão 

“alimentos”, mas entendia ser possível a obtenção deles pelos companheiros valendo-se do 

disposto na Lei nº 5.478/68. Contudo a Lei nº 9.278/96 traz em seu texto a obrigação alimentar no 

artigo 2º, inciso II ao referir-se ao dever de assistência material recíproca e de forma mais direta 

no artigo 7º, o qual preceitua: “Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material 

prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de 

alimentos”.  

Os alimentos entre companheiros são devidos em conseqüência do dever de mútua 

assistência, previsto no artigo 17247 do Código Civil, encontrando respaldo no artigo 1.694 do 

referido código, o qual dispõe: 

 “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir um dos outros 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 
§ 1º- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 
§ 2º - Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.  

  
Assim, diante do princípio da igualdade entre homens e mulheres, consagrado pelos 

ditames constitucionais, respeitado o binômio necessidade X possibilidade, um companheiro pode 

pedir para o  outro alimentos. 

É o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 

 DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 
NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - 
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ELEMENTOS INDICADORES 

                                                
6 Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele 
viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei 5.478, de 25 de julho de 1.968, 
enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessidade. 
7 Art. 1724 As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de 
guarda, sustento e educação dos filhos. 



DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA FAVORÁVEL DO ALIMENTANTE - 
SENTENÇA MANTIDA. 
    "A fixação dos alimentos, levando-se em consideração as necessidades de 
quem os reclama e as possibilidades econômico-financeiras daquele que está 
obrigado a prestá-los, deverá ser feita com a observância das particularidades 
que a situação concreta apresenta, porquanto não se dispõe de um critério 
meramente matemático para se chegar ao quantum ideal" (AC n.º 99.013341-9, 
Des. Eder Graf). 
    Comprovadas a relação de parentesco e a necessidade dos alimentandos, 
levando-se em conta os elementos indicadores da possibilidade financeira do 
alimentante e da condição econômica da genitora daqueles, a verba alimentícia 
deve ser fixada em patamar razoável (Ap. Cível nº 2002.008115-4, rel. Des. 
Marcus Túlio Sartorato). 
 

           Para Euclides de Oliveira (2003, p. 169) os alimentos consistem: “[...] em prestações 

periódicas, na forma de pensão, devidas por um dos companheiros ao outro para atendimento de 

suas necessidades básicas de subsistência e de manutenção de uma vida digna [...]”.  

Porém, uma das inovações do Código Civil vigente é que a pensão alimentícia deve 

manter a condição social vivida durante a união estável. Portanto, não só para suprir as 

necessidades de subsistência, mas para manter o “status” social que o companheiro ou 

companheira que receber alimentos teria se continuasse em união estável, conforme consta no 

artigo 1.694, caput, do Código Civil Pátrio, visto anteriormente.  

Assim, o pagamento pode ser feito em dinheiro em quantia necessária para a compra dos 

bens pela pessoa necessitada ou pela entrega de determinados bens (casa para residir, cesta básica, 

entre outros) (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 169). 

 Quanto à culpa como excludente do direito a alimentos, o vigente Código Civil esclarece 

que mesmo tendo agido com culpa o companheiro que pleiteia, são devidos alimentos, porém 

somente é devido alimentos necessários para as necessidades básicas ou subsistência (Cf. DE 

OLIVEIRA, 2003, p. 176).   

 Também tem o mesmo amparo o cônjuge na separação judicial, pois perde o direito a 

alimentos o culpado, exceto se necessitar e não tiver mais nenhum parente para dá-los, conforme 

consta no artigo 1.704, parágrafo único8 do vigente Código Civil.  

 Assim, o companheiro tem o mesmo tratamento dispensado ao cônjuge, pois não existem 

referências quanto a dissolução da união estável, aplicando-se por analogia a concessão de 

alimentos ao cônjuge culpado, porque do contrário o companheiro culpado teria tratamento 

diverso a pessoa casada (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 177). 

 Ressalta-se que, havendo uniões simultâneas, a pessoa que presta a obrigação não mais 

terá que pagar alimentos, pois a união estável exige uma relação monogâmica, porém se existir 

                                                
8 Art.1704 Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em 
condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o 
valor indispensável à sobrevivência. 



uma união estável putativa, ou seja, o terceiro desconhece o fato de o companheiro ter outro 

relacionamento estável com outra pessoa, o companheiro ou companheira que agiu de boa-fé se 

necessitar pode reclamar os alimentos como conseqüência mútua do dever de assistência moral e 

material mútua (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 180). 

 Já havendo de forma sucessiva uniões estáveis, torna-se necessário saber se é o ex-

companheiro credor ou devedor o formador de nova união, pois sendo o credor não mais terá 

direito a alimentos, conforme artigo 17089 do Código Civil, entretanto, se for o devedor dos 

alimentos que contrair nova união, seja por casamento ou convivência extrapatrimonial, em nada 

interfere a sua obrigação alimentar, sendo esta devida enquanto o credor tiver necessidade de 

receber alimentos (CF. DE OLIVEIRA, 2003, p . 180- 181). Também, segundo parágrafo único 

do referido artigo, termina o direito do credor a alimentos se tiver procedimento indigno em 

relação ao devedor, ou seja, se o alimentado já tiver condições financeiras para arcar com suas 

despesas ou contrair uma união estável e/ou casamento omitindo tais fatos do credor. 

 Relativamente a transmissão da obrigação alimentar aos herdeiros, o artigo 1.700 do 

Código Civil Pátrio, é bem claro ao expor que: “A obrigaç ão de prestar alimentos transmite-se aos 

herdeiros do devedor, na forma do artigo 1.694”. Logo, a obrigação de alimentos sendo pessoal 

será transmitida dentro dos limites da herança deixada pelo alimentante. Desta forma, enquanto 

não feita à partilha, a obrigação alimentar será cumprida com os bens do espólio, após, inexistindo 

transmissão de bens ou havendo valor insuficiente para dar respaldo a aquela obrigação, os 

herdeiros não responderão (Cf. DE OLIVERIA, 2003, p. 182-183). 

 Desta forma, prevalece o dever de alimentos entre os companheiros após a dissolução da 

união estável, em especial para os filhos menores e maiores incapazes e dependendo de cada caso 

em particular pode ser arbitrado ou fixado alimentos ao companheiro (a) que não tenha condições 

de arcar com as despesas financeiras necessárias para o seu dia-dia. 

 

3.2 DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO 

 

 Anteriormente a regulamentação na legislação material vigente da união estável como 

entidade familiar, os companheiros não tinham direito a receber herança, sendo apenas 

resguardado o direito a meação patrimonial pela súmula 38010 do STF, embora tal meação não 

fosse de forma igualitária.  

                                                
9 Art.1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. 
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em 
relação ao devedor. 
10 380 Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível sua dissolução judicial com a 
partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 



 Conforme o artigo 1.719, III11, do Código Civil de 1916, o companheiro teria direito 

sucessório por testamento, exceto outorga por homem casado à sua concubina. Mas com a edição 

das leis que protegem a união estável, a sucessão causa mortis passou a ser admissível, ocasião 

em que havendo companheiro com direito a herança, os colaterais sucessíveis seriam afastados 

(Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 202). 

 Dispõe o artigo 2º da Lei nº 8.971/94 sobre a sucessão do (a) companheiro (a):  

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) 
companheiro(a) nas seguintes condições: 
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou 
comuns; 
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora 
sobrevivam ascendentes; 
III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) 
sobrevivente terá direito à totalidade da herança”.  

 
 A Lei n° 9.278/96 no que se refere à herança não revogou as disposições contidas na Lei 

nº 8.971/94. 

 Atualmente, para o (a) companheiro (a) ter direito a herança, faz-se necessário que a união 

exista até a morte do (a) ex-companheiro (a), porque ao contrário não existirá direito hereditário. 

Também não cabe direito de herança na ocorrência do término da união em vida dos 

companheiros, situação esta que ocorre com o cônjuge separado judicialmente (Cf. DE 

OLVIEIRA, 2003, p. 205-206).  

Assim, trouxe o Código Civil atual inovações, regulando com o artigo 1.790 o direito 

sucessório dos companheiros: 

 
Art. 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 
quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 
condições seguintes: 
I-se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei 
for atribuída ao filho; 
I- se concorrer com descendentes só do autor, tocar-lhe-á a metade do que 
couber a cada um daqueles; 
III-se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; 
IV-não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 
 

Deste modo, fica evidente que os companheiros só terão direito quanto aos bens 

adquiridos de forma onerosa durante a convivência, sendo que se não for feito nenhuma aquisição 

de bem a título oneroso durante a união estável, o companheiro que sobreviveu não terá direito a 

tê-los (Cf. RODRIGUES, 2002, 117-118). 

Quanto aos incisos trazidos pelo artigo 1790 do Código Civil, terá o companheiro também 

somente direito sobre os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, sendo que, o (a) 

                                                
11 Art. 1719 Não podem também ser nomeados herdeiros, nem legatários: (...) III – a concubina do testador casado; (...)  



companheiro (a) sobrevivente ao concorrer com outros parentes sucessíveis está em posição de 

inferioridade, pois torna-se injusto com a pessoa que viveu respeitando os requisitos para a 

configuração da união estável (Cf. RODRIGUES, 2002, p. 119). 

Euclides de Oliveira (2003, p. 211), sobre o assunto, aduz que: 

[...] não se compreende que o companheiro se sujeite à concorrência dos 
demais parentes sucessíveis, quais sejam, até o quarto grau. Trata-se de 
evidente retrocesso no critério no sistema protetivo da união estável, pois no 
regime da Lei nº 8.971/94 o companheiro recebia toda a herança na falta de 
descendentes ou ascendentes. 

 Desta forma, na inexistência de parentes sucessíveis e deixando o de cujus bens adquiridos 

anteriormente a união estável ou ganhados por doação ou herança, o companheiro não terá 

nenhum direito a estes bens, sendo tais bens destinados a se incorporarem ao ente público, 

conforme consta no artigo 1.84412 do CC (Cf. DE OLIVEIRA, 2002, p. 211). 

 Também o Código Civil vigente traz diferença no tratamento dispensado ao direito 

sucessório do companheiro e do cônjuge, pois este na ausência de descendentes e ascendentes, 

fica com a totalidade da herança, segundo o artigo 1.83813 do referido código. Em contrapartida, o 

companheiro além de ser meeiro dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união 

estável, tem direito ao percentual da herança dos descendentes ou ascendentes, como visto 

anteriormente no artigo 1.790 do CC (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 214). 

 Sobre o assunto, o escritor Zeno Velozo (apud DE OLIVEIRA, 2003, p. 213) afirma: 

Se a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado; se a união 
estável é reconhecida como entidade familiar; se estão praticamente equiparadas 
as famílias matrimonializadas e as famílias que se criaram informalmente, com a 
convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e uma mulher, a 
discrepância entre a posição sucessória do cônjuge supérstite e a do 
companheiro sobrevivente, além de contrariar o sentimento e as aspirações 
sociais, fere e maltrata, na letra e no espírito, os fundamentos constitucionais.  

Sendo assim, fica evidente a diferença de tratamento no âmbito sucessório dispensado ao 

cônjuge supérstite e ao companheiro sobrevivente, pois de forma diversa dos direitos dos 

cônjuges, o (a) companheiro (a) sobrevivente herdará a totalidade da herança na ausência de 

parentes sucessíveis. 

 No campo da sucessão por testamento14, a lei concede a qualquer pessoa o direito de 

dispor de seus bens, com algumas ressalvas. Diante disso, o (a) companheiro (a) pode receber 

herança por meio de testamento, apenas sendo preservado a metade dos bens pertencentes aos 

herdeiros necessários, ou seja, descendentes, ascendentes e cônjuge, segundo consta nos artigos 
                                                
12 Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado a 
herança, esta se devolve ao Município ou ao distrito federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, 
quando situada em território federal. 
13 Art.1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. 
14 Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2002, p. 39): O testamento constitui ato de última vontade, pelo qual o autor da 
herança  dispõe de seus bens para depois da morte e faz outras disposições (...). 



1.84515 e 1.84616 do Código Civil Pátrio (Cf. DE OLVIERA, 2003, p. 221). 

 Portanto, o Código Civil vigente trouxe conquistas e delimitações legais ao direito 

sucessório dos companheiros, os quais formam uma entidade familiar que deve ser protegida pelo 

Estado. 

 

3.2.1 Direito a habitação 

 

 No que diz respeito ao direito real de habitação, Euclides de Oliveira (2003, p. 209) 

observa: 

Habitação distingue-se de usufruto, pois tem caráter mais restrito. Consiste em 
uso para moradia, não abrangente de percepção dos frutos, pois somente confere 
direito de habitar, gratuitamente, imóvel residencial alheio. Quem habita não 
pode alugar nem emprestar a coisa, mas somente ocupá-la com sua família. 

 
Sendo assim, o direito de habitação foi concedido aos companheiros com a Lei nº 

9.278/96, a qual no artigo 7º, parágrafo único, dispõe: “Dissolvida a união estável por morte de 

um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não 

constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.” 

(Grifo nosso) 

 Todavia, o Código Civil vigente não se refere ao direito real de habitação, assim ficando 

dúvidas quanto a sua revogação ou não. Entretanto, se o entendimento for que o Código Civil 

revogou as leis anteriores pertinentes a união estável, haveria uma posição de inferioridade com 

este tipo de entidade familiar (Cf. VENOSA, 2003, p. 116).  

 Sobre a ausência do direito de habitação no atual Código Civil, o ilustre doutrinador Silvio 

Rodrigues (2002, p. 119) aborda:  

Porém, como o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à 
residência da família, foi previsto em lei especial (Lei nº 9.278/96, art. 7º, 
parágrafo único), e como esse benefício não é incompatível com qualquer artigo 
do novo Código Civil, uma corrente poderá argumentar que ele não foi 
revogado, e subsiste. Em contrapartida, poderá surgir opinião afirmando que o 
aludido art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/96 foi revogado pelo Código 
civil, por ter este, no art.1.790, regulado inteiramente a sucessão entre 
companheiros, e, portanto, não houve omissão quanto ao aludido direito real de 
habitação, mas silêncio eloqüente do legislador”.  

 Deste modo, pode-se interpretar que os ditames do Código Civil vigente vieram assegurar 

o direito dos companheiros.  

Salienta-se que o companheiro falecido que era casado, mas encontrava-se separado de 

fato, pode estender o direito de habitação a companheira que sobreviveu, sendo tal direito 
                                                
15 Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 
16 Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a 
legítima. 



atribuído unicamente ao imóvel destinado a moradia do casal. Neste caso fica resguardado o 

direito real de habitação para a companheira e sua prole. (Cf. VENOSA, 2003, p. 117). 

 Nesse sentido, analisa Rainer Czajkowski (1996, apud VENOSA, 2003, p. 117): 

(...) O direito de habitação surge porque a família existiu, e o imóvel foi 
utilizado como seu abrigo. Se o parceiro falecido morava em outro lugar, isso 
não impede que freqüentasse aquela casa onde o outro parceiro residia. Tem que 
haver convivência, senão não há união estável. Se com a morte do parceiro 
proprietário da casa a família se dissolveu, repita-se, há direito de habitação 
porque família existiu (...). 

 
 É o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“UNIAO ESTAVEL. FILHA MENOR. MEACAO DA COMPANHEIRA. DIREITO 
DE HABITACAO. NAO FICANDO DEMONSTRADA A ALEGADA SUB-
ROGACAO, E UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA 
CARACTERIZACAO DA UNIAO ESTAVEL, TEM-SE QUE O PATRIMONIO FOI 
ADQUIRIDO COM O ESFORCO COMUM. MANTEM-SE O CONDOMINIO DO 
IMOVEL, FICANDO COM A COMPANHEIRA O DIREITO DE HABITACAO 
SOB O MESMO, VEZ QUE A ELA INCUMBIU A GUARDA DA INFANTE. APELO 
DESPROVIDO. 6 FLS. (Ap. Cível, nº 70002388189, Rel. Dês. José Carlos Teixeira 
Giorgis, data de julgamento- 26/09/2001) ” (Grifo nosso).  

 Ressalta-se que o companheiro sobrevivente só terá este direito quando não receber a 

totalidade da herança, pois se assim for, ele receberá todos os bens, incluindo o bem que serve 

como residência da entidade familiar formada pela união estável. Assim o direito real de 

habitação apesar de ter sido ressaltado na Lei nº 9.278/96 pode ser cumulada com os ditames do 

vigente Código Civil Pátrio (Cf. VENOSA, 2003, P. 117).    

  

3.2.2 Direito a usufruto 

 

 Destaca-se que o usufruto é o direito de fruir os frutos e utilidades dos bens, sendo que a 

Lei nº 8.971/94 resguardava este direito no artigo 2º, incisos I e II, o que segue: 

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) 
companheiro(a) nas seguintes condições: 
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou 
comuns; 
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova 
união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora 
sobrevivam ascendentes [...]. 

 
Quanto à extinção da união estável anteriormente a morte do companheiro, o ex-

convivente não teria direito a usufruto, pois já ocorreu a separação de fato, podendo apenas ter 

pretensão de natureza diversa contra o espólio (Cf. Czakowski, 2001, p. 174). 

 Assim, ficava assegurado ao companheiro sobrevivente o direito ao usufruto, desde que 

não constitua nova união, seja de fato ou pelo casamento. 

 Porém, torna-se de suma importância lembrar que o atual Código Civil torna 



desnecessário para os companheiros e cônjuges o direito a usufruto parcial dos bens no direito 

sucessório, sendo preservado o direito real de habitação ao imóvel que servia de moradia para o 

casal em favor do cônjuge sobrevivente. Já o (a) companheiro (a) sobrevivente não poderá 

continuar vivendo no imóvel que servia de residência na união estável (direito real de habitação) 

se não tiver direito à meação ou não receber legalmente por herança através de ação própria 

(Inventário ou Arrolamento Sumário) que deferirá o formal de partilha para transferir a 

propriedade dos bens aos herdeiros (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 208). 

 Assim, o companheiro não tem mais direito a usufruto dos bens, entretanto, o Código 

Civil estabelece o direito à meação dos bens, conforme veremos.  

 

 

 

3.2.3 Direito a meação 

 

 No que tange ao direito de meação dos companheiros, o doutrinador Euclides de Oliveira 

(2003, p. 187) ensina: 

O direito de meação dos bens do companheiro, assegurado pelas leis na 
união estável, vem substituir a antiga construção jurisprudencial da 
partilha decorrente da sociedade de fato entre concubinos. Pelo 
entendimento consagrado na Súmula 380 do STF, a partilha se fazia na 
proporção da colaboração prestada na aquisição dos bens pelo outro, 
durante convivência. Nem sempre ocorria meação, portanto, mas 
eventual atribuição de percentual diferenciado, sempre na pendência da 
prova do esforço comum. 

 Contudo, a união estável ao ser considerada entidade familiar ganhou mais proteção 

jurídica quanto aos seus direitos, inclusive o de meação sobre os bens onerosamente adquiridos na 

constância da união, independente de prova, exceto contrato que estipule contrário (Cf. DE 

OLIVEIRA, 2003, p. 187). 

 Sobre a meação, a Lei nº 8971/94 em seu artigo 3º17 somente fez referência a tal direito 

após a morte do (a) companheiro (a). Por outro lado, a Lei nº 9278/96 resolveu a lacuna deixada 

por aquela lei, dispondo em seu artigo 5º o que segue: 

Art. 5º. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados 
fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 
condomínio e em partes iguais, salvo estipulação em contrato escrito. 
§ 1º. Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer 
com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união. 
§ 2º. A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, 

                                                
17 Art. 3º. Quando os bens deixados pelo (a) autor (a) da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do 
(a) companheiro (a), terá o sobrevivente direito à metade dos bens.  



salvo estipulação contrária em contrato escrito. 

 Assim, cada convivente terá direito a metade do patrimônio adquirido, independente de ter 

contribuído financeiramente, conforme consta no artigo acima descrito, porém não caberá dividir 

os bens se forem advindos de doação ou herança ou sub-rogando-se em seu lugar (Cf. DE 

OLIVEIRA, p. 189). 

 Sobre a meação da (o) companheira (o), entende o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

CIVIL - UNIÃO ESTÁVEL AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS O fato de um dos 
conviventes ser casado não impede o reconhecimento da união estável, posto 
que a Lei nº 9.278/96 não estabeleceu essa restrição e, estando ele separado de 
fato, não se pode falar em concubinato adulterino. Prova dos autos que revela a 
existência de convivência more uxório no período de sete anos. O artigo 5º da 
Lei nº 9.278/96 estabelece a presunção de que os bens adquiridos pelos 
conviventes na constância da união estável são fruto do trabalho e da 
colaboração comum. Não obstante, por força do princípio da irretroatividade, 
essa presunção somente é aplicável aos bens adquiridos a partir da vigência da 
lei que a instituiu. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença e provimento 
parcial do recurso para restringir o direito da autora/apelada à meação dos bens 
onerosamente adquiridos pelo falecido/ a partir da vigência da Lei nº 9.278, de 
10 de maio de 1996. Diante dasucumbência recíproca, as custas serão rateadas e 
os honorários compensados(Ap. Cível nº 2003.001.14808, òrgão julgador- 10º 
Câmara Cível, Rel. Des. Cássia Medeiros, data de registro- 08/01/2004) (Grifo 
nosso).  

No mesmo sentido se pronuncia o Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul: 

UNIAO ESTAVEL. RECONHECIMENTO. DIREITO DE MEACAO. ACAO 
MOVIDA CONTRA A SUCESSAO. AS PROVAS TESTEMUNHAIS E 
DOCUMENTAIS COLIGIDAS AOS AUTOS COMPROVAM A UNIAO ESTAVEL 
HAVIDA ENTRE A AUTORA E O GENITOR DOS REUS E DETERMINAM O 
JUIZO DE PROCEDENCIA DA DEMANDA. RECONHECIDA A CONVIVENCIA, 
DEVE SER ASSEGURADO O DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA, EIS 
QUE SUPERADA A EXIGENCIA DE ESFORCO COMUM NA AQUISICAO DO 
ACERVO. APELO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70004064812, SÉTIMA 
CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA GIORGIS, JULGADO EM 15/05/2002). 

 Deste modo, a Lei nº 9.278/96 presume a colaboração dos conviventes na aquisição do 

patrimônio durante a união estável, entretanto, esta presunção não é absoluta uma vez que admite 

contrato que estipule o contrário. Logo, na ausência de contrato, entende-se legalmente a 

participação do companheiro (Cf. DE OLIVEIRA, 2003, p. 190). 

 Desta forma, além das leis já especificadas, o Código Civil vigente igualou a união estável 

ao casamento no artigo 1.72518, pois para os cônjuges que não estipularem o regime de bens ou 

sendo ele nulo ou ineficaz, será adotado o regime da comunhão parcial, conforme artigo 1.64019 

do citado código. 

                                                
18 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.   
 
19 Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o 
regime da comunhão parcial. 



 Ressalta-se que o artigo 1.725 do Código Civil Pátrio não utiliza a expressão “presunção”, 

não necessitando mais o esforço comum, apenas se houver contrato escrito (Cf. DE OLIVEIRA, 

2003, p. 191). 

 Quanto ao regime da comunhão parcial de bens, os artigos 1.65920 e 1.66021, do Código 

Civil Pátrio, respectivamente, especificam os bens que se excluem e os que entram na comunhão 

parcial. 

 Relativamente a este tipo de regime de bens, existem outras normas que o regem, entre 

elas estão os artigos 1.661 e 1.662 do Código Civil que alegam ser incomunicáveis ou não 

partilháveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento e presumem 

adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em 

data anterior. 

 No que diz respeito à meação de bens em união estável de pessoa casada e separada de 

fato, o ilustre doutrinador Euclides de Oliveira (2003, p.194) aduz: 

Certo é que o regime de bens no casamento cessa com a dissolução da sociedade 
conjugal, que se dá com a morte, a invalidade do casamento, a separação judicial 
ou o divórcio. O rigor da lei, neste aspecto, levaria ao entendimento de que a 
simples separação de fato não teria efeito extintivo quanto ao regime de bens, 
levando a concluir que o cônjuge sob o regime da comunhão de bens teria 
sempre resguardado o seu direito de meação, ainda mesmo depois de cessada a 
vida em comum, sem que tivesse prestado qualquer colaboração ao outro na 
formação de novo matrimônio. 
 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

[...] não coadnuna com os princípios de Justiça efetuar a partilha de patrimônio 
auferido por apenas um dos cônjuges, se a ajuda  do consorte, em razão de 
separação de fato prolongada,  situação que geraria enriquecimento ilícito àquele 
que de forma alguma não teria contribuído para a geração de riqueza. O 
fundamental no regime de comunhão de bens é o animus societatis e a mútua 
contribuição para a formação de um patrimônio comum. Portanto, sem a idéia de 
sociedade e sem a união de esforços do casal para a formação desse patrimônio, 
afigurar-se-ia injusto, ilícito e imoral proceder ao partilhamento de bens 

                                                
20 Art. 1.659.  Excluem-se da comunhão; 
I- os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação 

ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 
II- os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens 

particulares; 
III- as obrigações anteriores ao casamento; 
IV- as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 
V- os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 
VI- os proventos do trabalho, pessoal de cada cônjuge; 
VII-  as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 
21 Art. 1.660. Entram na comunhão: 
I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 
II- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; 
III- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; 
IV- as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
V- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou 
pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 



conseguidos por um só dos cônjuges, estando o outro afastado da luta para a 
aquisição dos mesmos (Ap. Cív. 188.670-1/4, Rel. Silvério Ribeiro, j. 
11.05.1993).  

 
 Tal posicionamento jurídico é de origem jurisprudencial, podendo ocorrer casos 

semelhantes com outros entendimentos, face às particularidades das diversas situações 

encontradas em cada julgamento. 

 

   

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho exposto, necessário se fez ressaltar de forma breve a evolução e 

importância da família para melhor compreensão da união estável. Para tanto, foi preciso também 

estudar as diferenças existentes entre casamento, união estável e concubinato, verificando-se que 

no concubinato há impedimentos matrimoniais, por isso seus participantes não podem contrair 

matrimônio e na união estável, os companheiros fazem a opção de conviverem sem formalidades, 

bastando para tanto, ser uma relação entre homem e mulher de forma pública, duradoura, 

contínua, sem impedimentos matrimoniais e com o objetivo de constituir família. Quanto ao 

casamento verificou-se ser o ato em que o Estado interfere desde a habilitação até a celebração, 

também existindo a possibilidade da união estável ser convertida em casamento, desde que 

preenchido os requisitos exigidos por lei. 

Na continuidade do trabalho, partiu-se para a constatação dos direitos e deveres dos 

companheiros, chegando-se à conclusão que os conviventes além dos deveres de respeito e 

considerações mútuos, assistência moral e material recíproca, têm direito à guarda dos filhos; a 

pensão alimentícia; ao direito de visita e a partilha dos bens. Bem como podem os companheiros 

figurarem como parte legítima no pólo ativo de uma ação de adoção, privilégio anteriormente 

concedido apenas aos cônjuges. 

Além disso, também tem o (a) companheiro (a) os seguintes direitos: de ser beneficiário 

da Previdência Social na condição de dependente; direito real de habitação e  direito ao exercício, 

igualitário, do poder familiar sobre os filhos, garantindo com a dissolução da união estável o 

direito a guarda, visita e pensão alimentícia. E reforçando o supra citado é assegurado aos 

companheiros direito de receber alimentos de que necessitam para, no caso de uma dissolução da 

união estável, manter a condição social que o (a) companheiro (a) tinha ao conviver com o seu ex-

parceiro (a), caso a situação financeira do alimentante ou devedor de alimentos não se altere, 

inclusive para fins educacionais; direito de percentagem da sucessão do (a) companheiro (a) 

falecido (a), direito a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união 

estável, entre outros. 

Deste modo, pode-se verificar na leitura da presente monografia as semelhanças, 

vantagens e desvantagens entre o casamento e a união estável. Por fim, destaca-se a principal 

diferença entre estas duas modalidades de união, a qual encontra-se no âmbito sucessório, uma 

vez que com a vigência do atual Código Civil o (a) companheiro (a) na participação da sucessão 

do outro, só terá direito à totalidade da herança na inexistência de parentes sucessíveis 

(descendentes, ascendentes e colaterais até o 4º grau), assim restando prejudicado, pois a Lei nº 



8.971/94 prescrevia que o (a) companheiro (a) na ausência de descendentes ou ascendentes 

herdaria a totalidade dos bens. Assim, havendo retrocesso entre o direito de herança protegido por 

esta lei e pelo Código Civil. 

Em contrapartida, o (a) companheiro (a) além de ter direito a meação dos bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável, salvo contrato em contrário, participará da sucessão 

do outro nas condições estabelecidas pelo artigo 1.790 do Código Civil, conforme visto no 

terceiro capítulo. Sendo que, o cônjuge sobrevivente terá direito à meação, mas só será herdeiro se 

não for casado pelo regime de comunhão de bens, regime de separação obrigatória de bens ou 

pelo regime de comunhão parcial de bens.  

Diante disso, conclui-se que a partir sas semelhanças e diferenças jurídicas entre os 

institutos do casamento e da união estável, ambos garantem direitos específicos aos seus 

participantes, cabendo a cada cidadão escolher o melhor caminho para constituir a sua família.   
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ANEXOS 

 

LEI No 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994. 

 
Regula o direito dos companheiros a 

alimentos e à sucessão. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 

        Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, 

divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá 

valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não constituir nova 

união e desde que prove a necessidade. 

        Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao 

companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva. 

        Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) 

companheiro(a) nas seguintes condições: 

        I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, 

ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns; 

        II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, 

ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam 

ascendentes; 

        III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente 

terá direito à totalidade da herança. 

        Art. 3º Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança resultarem de atividade 

em que haja colaboração do(a) companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos 

bens. 

        Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 



ITAMAR FRANCO 

Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 

LEI Nº 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996. 

 
Regula o § 3° do art. 226 da Constituição 

Federal. 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço  saber  que   o    Congresso  Nacional decreta e eu sanciono  a  seguinte Lei: 

Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, 

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

Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes: 

I - respeito e consideração mútuos; 

II - assistência moral e material recíproca; 

III - guarda, sustento e educação dos filhos comuns. 

Art. 3° (VETADO) 

Art. 4° (VETADO) 

Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na 

constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da 

colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, 

salvo estipulação contrária em contrato escrito. 

§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o 

produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união. 

§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo 

estipulação contrária em contrato escrito. 

Art. 6° (VETADO) 

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei 

será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. 



Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o 

sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou 

casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. 

Art. 8° Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a 

conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil 

da Circunscrição de seu domicílio. 

Art. 9° Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de 

Família, assegurado o segredo de justiça. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


