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Resumo:
As pessoas escolhem seus vínculos afetivos com determinado grau de envolvimen-
to pessoal, conforme desejam, entretanto, com a evolução das relações sociais, 
o namoro, que é um relacionamento informal, passou a se tornar muito parecido 
com a união estável. Entretanto, em muitos casos, as pessoas não desejam consti-
tuir família, querem apenas desfrutar a companhia um do outro, sem comprom-
issos nem planos futuros e por esse motivo, decidem fazer um contrato de nam-
oro visando afastar os efeitos patrimoniais da união estável. A doutrina se divide 
quanto à eficácia (produção de efeitos) desse contrato: de um lado, argumentam 
que as pessoas são livres para contratarem, são capazes e o patrimônio é de livre 
disposição; de outro lado, argumentam que a união estável é cogente, obrigatória 
e natureza constitucional. O elemento que diferencia namoro de união estável é 
o ânimo de constituir família, presente na união estável e ausente na relação de 
namoro. Como se trata de elemento subjetivo, fica difícil evidenciar esse requisito. 
O objetivo deste artigo é diferenciar namoro de união estável e discutir a eficácia 
do contrato de namoro. A justificativa deste estudo reside no fato de que parte sig-
nificativa da doutrina e tribunais entende pela ineficácia desse contrato, em razão 
de ser a união estável uma norma de ordem pública. Conclui-se que o contrato de 
namoro é um negócio jurídico de cunho patrimonial, portanto, disponível, celebra-
do entre partes capazes, com objeto lícito, além disso, se no próprio casamento os 
nubentes podem escolher validamente o regime da separação de bens por pacto 
antenupcial, por que o contrato entre namorados não seria eficaz?
Palavras-chave: namoro; união estável; contrato de namoro; eficácia.

Abstract:
People choose their emotional bonds with a certain degree of personal involvement, 
as they wish. However, with the evolution of social relations, courtship, which is an in-
formal relationship, has become very similar to stable union. However, in many cases, 
people do not want to start a family, they just want to enjoy each other’s company, 
without commitments or future plans and, for this reason, they decide to enter into a 
dating contract in order to avoid the property effects of a stable union. The doctrine 
is divided as to the effectiveness (production of effects) of this contract: on one side, 
they argue that people are free to contract, that they are capable and that the prop-
erty is freely available; on the other side, they argue that the stable union is cogent, 
obligatory and constitutional in nature. The element that differentiates a dating rela-
tionship from a stable union is the intention to form a family, which is present in the 
stable union and absent in the dating relationship. Since this is a subjective element, it 
is difficult to evidence this requirement. The objective of this article is to differentiate 
between courtship and stable union and to discuss the effectiveness of the courtship 
contract. The justification for this study lies in the fact that a significant part of the 
doctrine and the courts understand that this contract is ineffective, because the sta-
ble union is a public order rule. The conclusion is that the contract of courtship is a le-
gal business of patrimonial nature, therefore, available, concluded between capable 
parties, with lawful object, moreover, if in the marriage itself the couple can validly 
choose the regime of separation of property by antenuptial pact, why the contract 
between lovers would not be effective?
Keywords: dating; stable union; dating contract; effectiveness.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Quando um casal decide namorar, trata-se de um relaciona-
mento informal, sem maiores vinculações entre eles, sem um com-
promisso pré-estabelecido. As pessoas escolhem dar ao seu relacio-
namento afetivo um envolvimento pessoal que lhes seja confortável, 
com maior ou menor proximidade. Eles elegem um relacionamento 
informal porque geralmente não têm intenção de constituir famí-
lia, querem apenas um namoro, que os deixa livres para o afeto sem 
maiores vinculações.

Com o passar dos anos, o namoro se transformou de um rela-
cionamento superficial e, mesmo informal, passou a se tornar muito 
parecido com a união estável. No entanto, alguns casais de namora-
dos se comportam como se estivessem em união estável, apresen-
tando hábitos muito semelhantes, tais como viajarem em companhia 
um do outro, estarem sempre próximos e dormirem juntos (de for-
ma especial, nesse momento final da pandemia, em que muitos de-
cidiram morar juntos até por segurança quanto ao distanciamento 
social). A esse relacionamento tão semelhante à união estável, Zeno 
Veloso e o próprio STJ denominaram-no “namoro qualificado”, para 
estabelecer diferença entre esse relacionamento mais intenso e um 
namoro simples, comum. 

No presente artigo, objetivamos diferenciar namoro de união 
estável e discutirmos a eficácia do contrato do namoro, uma vez que 

A família há de ser mais que fotos nas paredes, quadros de sentido. 
                 [ Luiz Edson Fachin ]           
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 ]   a maioria dos doutrinadores de Direito de Família entende que esse 

contrato não tem eficácia jurídica, pois impediria o reconhecimento 
da união estável. Justifica-se esta analise pelo fato de muitas pessoas 
procurarem dispor acerca de sua relação afetiva em um contrato de 
namoro a fim de afastar a comunicação de bens que eles, namorados, 
não desejam. Tendo em vista que parte significativa da doutrina e tri-
bunais entende pela ineficácia desse contrato, em razão se ser a união 
estável uma norma de ordem pública, cabe discutir a possibilidade de 
se afastar esses efeitos patrimoniais, em razão de serem direitos dispo-
níveis, pois até em face de casamento, que é um contrato solene por 
excelência, as pessoas podem conferir efeitos diversos as questões pa-
trimoniais, por que no namoro seriam elas impedidas dessa faculdade?

Argumentamos que, em muitos casos, as pessoas não dese-
jam constituir família, querem apenas desfrutar a companhia um 
do outro, sem compromissos nem planos futuros e, por esse mo-
tivo, decidem celebrar um contrato de namoro visando afastar os 
efeitos patrimoniais que teriam em caso de união estável. A doutri-
na se divide quanto à eficácia (produção de efeitos) desse contrato: 
de um lado, argumentam que a união estável é cogente, obrigatória 
e natureza constitucional; de outro lado, argumentam que as pes-
soas capazes são livres para contratarem e o patrimônio tem cunho 
de bem jurídico disponível. 

Assim, analisaremos o elemento que diferencia os institutos 
namoro e união estável, que é a intenção de constituir família, que 
embora presente na união estável, não é encontrado no relaciona-
mento entre os namorados. Esse elemento é subjetivo e difícil de ser 
provado, a menos que o casal o declare, por esse motivo o limiar en-
tre o namoro qualificado e a união estável é tão tênue.

A metodologia é qualitativa, com base na literatura disponível 
em livros e artigos de Direito de Família; e exploratória quanto às 
jurisprudências analisadas, diante dos quais concluímos pela neces-
sidade de conferir ao contrato de namoro a eficácia desejada pelos 
contratantes quando da celebração, uma vez que se trata de contrato 
que versa sobre direito patrimonial, disponível, celebrado entre pes-
soas capazes, tendo como objeto um bem jurídico tão lícito quanto o 
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regime de bens do próprio casamento, que permite aos noivos  elege-
rem livremente, por pacto antenupcial a separação de bens, selando 
assim a incomunicabilidade do patrimônio entre os cônjuges. 

DISTINÇÃO ENTRE NAMORO E UNIÃO ESTÁVEL 

   Namoro e união estável são institutos de difícil distinção, por 
apresentarem características muito próximas, fato que torna a maté-
ria passível de controvérsia, pois os próprios doutrinadores estão di-
vididos em opiniões divergentes diante da questão, por esse motivo, 
discussões polêmicas têm sido travadas. 

Com o advento da CF/1988, a união estável passa a ser reco-
nhecida pela ordem jurídica como entidade familiar, consagrada no 
art. 226, § 3º, reconhecendo-a como “[...] entidade familiar, devendo 
a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, CF, 1988). No 
mesmo sentido:

A lei não define nem imprime à união estável contornos precisos, limitan-
do-se a elencar suas características (CC 1. 723): convivência pública, con-
tínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
Preocupa-se em identificar a relação pela presença de elementos de ordem 
objetiva, ainda que o essencial seja a existência de vínculo de afetividade, ou 
seja, o desejo de constituir família (DIAS, 2015, p. 244).

Conforme lecionava Zeno Veloso (2016), por um lado, a união 
estável se caracteriza pelo elemento objetivo, exterior, visível, percep-
tível no meio social, demonstrado aos olhos de todos, é a convivência 
pública, notória, ostensiva, das pessoas em relacionamento afetivo, 
não escondido, clandestino, sem segredo, devendo a convivência ser 
contínua, firme, sem interrupções marcantes, com estabilidade. Deve 
ainda ser duradoura, prolongada no tempo, não existindo entidade 
familiar em relação recente, efêmera e eventual. Então, “Embora não 
seja fixado um tempo mínimo para a sua configuração (dois anos, 
por exemplo, como prevê a lei portuguesa), algum tempo de convi-
vência é fundamental, para que a união estável se estabeleça” (VE-
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 ]   LOSO, 2016). Por outro lado, o namoro também se apresenta infor-

malmente no meio social, com base nos laços afetivos, sem buscar a 
constituição de família, numa versão moderna, aberta, liberal. Assim:

[...] o namoro implica, igualmente, convivência íntima – inclusive, sexual, 
os namorados coabitam, frequentam as respectivas casas, comparecem a 
eventos sociais, viajam juntos, demonstram para os de seu meio social ou 
profissional que entre os dois há uma afetividade, um relacionamento amo-
roso” (VELOSO, 2016, s/p.). 

Seria essa a diferenciação básica entre união estável e namo-
ro, porém os arranjos afetivos são demasiadamente internos, para 
se diferenciarem por uma linha tão tênue, posto que subjetiva. Ape-
sar de o relacionamento ser prolongado, consolidado, os namorados 
por mais profundo que seja o envolvimento deles, não desejam e não 
querem constituir uma família, estabelecer uma entidade familiar, 
conviver numa comunhão de vida total, no nível do que os clássicos 
denominavam affectio marital. 

 Nesse contexto, Stolze (2019) instrui que, podemos concei-
tuar a união estável como uma relação afetiva de convivência pú-
blica e duradoura entre duas pessoas, do mesmo sexo ou não, com 
o objetivo presente de constituir família. Portanto, ficam evidentes 
as diferenças  entre um e outro conceito: enquanto a união estável é 
um instituto reconhecido por lei, inclusive em sede constitucional, 
com previsão de requisitos objetivos (união pública, contínua e du-
radoura) e subjetivo (intenção de constituir família), o namoro é um 
instituto tratado pela doutrina, que desprovido de regulamentação 
jurídica é reconhecido pela jurisprudência, sendo certo que os dois 
institutos necessitam do vínculo da efetividade, e neste último não 
há intenção presente de constituir família. Nesse sentido, entendi-
mento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
(TJMG, 2006, 11 de maio de 2010), que não reconheceu a União es-
tável por não restar provada a intenção de constituir família:

UNIÃO ESTÁVEL. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA.   PUBLICIDA-
DE. PROVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. Para a configuração 
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da união estável não é imprescindível a coabitação do casal, mas não se 
dispensa a convivência com o ânimo de constituir uma família, devendo a 
convivência com tal ânimo, ainda, ser pública, contínua e duradoura, mes-
mo que a publicidade atinja um limitado círculo de pessoas.

Entendimento no mesmo sentido da (Décima Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2006, 07/03/2012) do TJRJ:

UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO AO SEU RECONHECIMENTO. IM-
PROCEDÊNCIA CORRETAMENTE DECRETADA. Relação duradoura 
de namoro. Ausência manifesta do ânimo objetivo de constituir família. 
Falecido bem conhecido como homem de muitas mulheres. Decisão do Re-
lator que negou seguimento ao recurso que não merece reforma. Recurso 
desprovido. Inteiro teor.

Por seu turno, podemos caracterizar o namoro pela modalida-
de de relacionamento sentimental ou sexual entre duas pessoas, que 
apresenta um grau de comprometimento inferior ao do casamento, 
sem caracterizar uma entidade familiar. 

Pode ser a preparação para constituição de uma família futura, enquanto na 
união estável, a família já existe. Assim, o que distingue esses dois institu-
tos é o animus familiae, reconhecido pelas partes e pela sociedade (trato e 
fama). Existem namoros longos que nunca se transformaram em entidade 
familiar e relacionamentos curtos que logo se caracterizaram como união 
estável. O mesmo se diga com relação à presença de filhos, que pode se dar 
tanto no namoro quanto na união estável (STOLZE; PAMPLONA FILHO, 
2019, p. 1363).

O Namoro não tem tratamento no ordenamento jurídico, as-
sim, por si só, não acarreta consequências jurídicas, no entanto, em 
algumas situações concretas, encontramos como elemento capaz 
de gerar a obrigação de reparar determinado dano, reconhecen-
do-se nesse vínculo, um compromisso. Nesse sentido, decisão do 
(TJGO, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 01/07/2010, DJe 621 de 
16/07/2010), que se traz:
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 ]   APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ROMPIMENTO UNILATERAL DE NOIVADO ÀS VÉSPERAS DO CA-
SAMENTO. RUPTURA SEM MOTIVO JUSTIFICADO. DEVER DE IN-
DENIZAR DO NOIVO. ‘Cabe indenização por dano moral e material, 
pelo rompimento de noivado e desfazimento da cerimônia de casamento 
já programada, sem qualquer motivo justo.’ APELAÇÃO CONHECIDA E 
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Namoro e união estável, muitas vezes, conforme já mencio-
namos, apresentam entre si uma linha tênue difícil de se distinguir, 
conforme se pode inferir do acórdão do (TJMG, Quinta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 
18/12/2008, publicado em 21/01/2009).

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. RELACIONAMENTO AFETIVO QUE SE CA-
RACTERIZA COMO NAMORO. AUSÊNCIA DE OBJETIVO DE CONS-
TITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não é qualquer 
relacionamento amoroso que se caracteriza em união estável, sob pena 
de banalização e desvirtuamento de um importante instituto jurídico. Se 
a união estável se difere do casamento civil, em razão da informalidade, 
a união estável vai diferir do namoro, pelo fato de aquele relacionamento 
afetivo visar a constituição de família. Assim, um relacionamento afetivo, 
ainda que público, contínuo e duradouro não será união estável, caso não 
tenha o objetivo de constituir família. Será apenas e tão apenas um namoro. 
Este traço distintivo é fundamental dado ao fato de que as formas modernas 
de relacionamento afetivo envolvem convivência pública, contínua, às ve-
zes duradoura, com os parceiros, muitas vezes, dormindo juntos, mas com 
projetos paralelos de vida, em que cada uma das partes não abre mão de sua 
individualidade e liberdade pelo outro. O que há é um EU e um OUTRO 
e não um NÓS. Não há nesse tipo de relacionamento qualquer objetivo de 
constituir família, pois para haver família o EU, cede espaço para o NÓS. 
Os projetos pessoais caminham em prol do benefício da união. Os víncu-
los são mais sólidos, não se limitando a uma questão afetiva ou sexual ou 
financeira. O que há é um projeto de vida em comum, em que cada um dos 
parceiros age pensando no proveito da relação. Pode até não dar certo, mas 
não por falta de vontade. Os namoros, a princípio, não têm isso. Podem até 
evoluir para uma união estável ou casamento civil, mas, muitas vezes, se 
estagnam, não passando de um mero relacionamento pessoal, fundada em 
outros interesses, como sexual, afetivo, pessoal e financeiro. Um supre a ca-
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rência e o desejo do outro. Na linguagem dos jovens, os parceiros se curtem.
São identificadas algumas situações jurídicas nas quais o na-

moro pode produzir consequências jurídicas: 

Namoro pode ser indício de prova para algumas situações jurídicas. Por 
exemplo, somado à negativa de realização de exame em DNA pode acar-
retar a declaração de suposta paternidade. Além disso, pode indicar o fu-
mus boni iuris necessário à antecipação de tutela no pedido de alimentos 
gravídicos (Lei n. 11.804/2008). A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) 
também é aplicável nos casos de namoro (PEREIRA, 2020, p.325).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro, decisão do (TJRJ, Décima quarta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgado em 
10/03/2022, publicado em 11/03/2022).

Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 10/03/2022 - DÉCIMA 
QUARTA CÂMARA CÍVEL
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS 
GRAVÍDICOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA 
REQUERIDA FIXANDO OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS. EXISTIN-
DO INDÍCIOS DA PATERNIDADE, O JUIZ PODE FIXAR ALIMEN-
TOS GRAVÍDICOS, OS QUAIS PERDURARÃO ATÉ O NASCIMENTO 
DA CRIANÇA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI 
11.804/2008. NA PRESENTE HIPÓTESE, A AUTORA, ORA AGRAVA-
DA, COMPROVOU O RELACIONAMENTO COM O RÉU, ORA AGRA-
VANTE, BEM COMO A SUA GRAVIDEZ. INSTA SALIENTAR, QUE O 
PRÓPRIO AGRAVANTE RECONHECE A EXISTÊNCIA DO RELACIO-
NAMENTO POR 1 ANO E 3 MESES. ASSIM, CONSTATA-SE QUE ES-
TÃO PRESENTES OS INDÍCIOS DA PATERNIDADE DO RÉU, SENDO 
DEVIDOS OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS. VALOR FIXADO QUE SE 
MOSTRA EXCESSIVO. NO CASO EM ANÁLISE, O AGRAVANTE ALE-
GA POSSUIR OUTRO FILHO, DE 5 ANOS, QUE DEPENDE DE SUA 
AJUDA PARA SOBREVIVER E QUE PERCEBE POR MÊS A QUANTIA 
DE R$ 1.500,00. ASSIM, A PRINCÍPIO, E EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, 
RESTOU DEMONSTRADA QUE O AGRAVANTE, AO QUE TUDO IN-
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 ]   DICA, SE ENCONTRA, NO MOMENTO, IMPOSSIBILITADO DE AR-

CAR COM OS ALIMENTOS NO PERCENTUAL FIXADO. REDUÇÃO 
DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS GRAVÍDI-
COS PARA VALOR CORRESPONDENTE A 15% DOS GANHOS DO 
AGRAVANTE. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ACERCA DO TEMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Por conseguinte, sobre o exposto:

Conforme observado, distinguir Namoro de União Estável não se mostra 
tarefa simplória. Isso porque além do requisito subjetivo ser de difícil apre-
ciação, sendo a intenção de constituir família um elemento caracterizador 
de complexa constatação, o legislador constitucional (art. 226, § 3º) e o in-
fraconstitucional (art. 1723 do Código Civil) não estabeleceram prazo mí-
nimo para a configuração da União Estável (CABRAL, 2013, p. 11).

Verifica-se ser necessário identificar nas relações os elementos 
objetivos e subjetivos (constituir família), este como elemento dife-
renciador de namoro e união estável, o que se torna uma tarefa difí-
cil, por se tratar de apreciação de um conceito absolutamente além de 
amplo, altamente subjetivo (CABRAL, 2013).

NAMORO E UNIÃO ESTÁVEL: CARACTERIZAÇÃO  
E REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL

Inicialmente, ressalta-se que o termo namoro não dispõe de 
qualquer teor jurídico, conforme afirma Dias. Contudo a doutrina, 
bem como aplicadores do direito debruçam-se sobre o tema com o 
fito de conceituar e entender o namoro (DIAS, 2016). De acordo com 
Rodrigo da Cunha Pereira:

Namoro é o relacionamento entre duas pessoas sem caracterizar uma enti-
dade familiar. Pode ser a preparação para constituição de uma família fu-
tura, enquanto na união estável, a família já existe. Assim, o que distingue 
esses dois institutos é o animus familiae, reconhecido pelas partes e pela 
sociedade (trato e fama). Existem namoros longos que nunca se transfor-
maram em entidade familiar e relacionamentos curtos que logo se caracte-
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rizaram como união estável. O mesmo se diga com relação à presença de 
filhos, que pode se dar tanto no namoro quanto na união estável” (PEREI-
RA, 2021 p. 325).

O autor ainda afirma que o namoro não prevê prazo de vali-
dade, sendo exercício da autonomia privada a faculdade de as partes 
optarem por essa forma de relacionamento, da mesma forma, se não 
desejarem prosseguir, não constitui o fim do namoro, por si só, uma 
ofensa ao direito alheio nem a configuração de ilícito (PEREIRA, 
2021). Ainda sobre o conceito de namoro, Zeno Veloso dispõe:

[...] o namoro, se apresenta informalmente no meio social. Numa feição mo-
derna, aberta, liberal, especialmente se entre pessoas, adultas, maduras, que 
já vêm de relacionamentos anteriores (alguns bem sucedidos, outros nem 
tanto), eventualmente com filhos dessas uniões pretéritas, o namoro implica, 
igualmente, convivência íntima – inclusive, sexual –, os namorados coabitam, 
frequentam as respectivas casas, comparecem a eventos sociais, viajam jun-
tos, demonstram para os de seu meio social ou profissional que entre os dois 
há uma afetividade, um relacionamento amoroso”. (VELOSO, 2016, s/p.).

No mesmo sentido: 

A caracterização do namoro passa pela noção de modalidade de relaciona-
mento sentimental e/ou sexual entre duas pessoas, que apresenta um grau 
de comprometimento inferior ao do casamento, podendo se caracterizar 
como um pré-requisito para o noivado ou o casamento (FARIAS; ROSEN-
VALD, 2020, p. 27).

Esclarecem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que o 
namoro seria um grau de relacionamento afetivo inferior ao casamento, 
que se configura como um pré-requisito para o noivado ou casamento.

A grande evolução histórica da união estável no Brasil, até en-
tão denominada concubinato puro, tem seu marco significativo na 
Constituição da República de 1988. Ao introduzir a expressão en-
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de das formas de família, adotando oficialmente a expressão união 
estável, em substituição à expressão concubinato. E assim, o que era 
tratado exclusivamente no campo do Direito Comercial ou Obriga-
cional muda os rumos para o Direito de Família. Regulamentando o 
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal sobrevieram as Leis n. 8.971, 
de 29 de dezembro de 1994, tratando do direito dos companheiros 
a alimentos e sucessões, e a 9.278, de 10 de maio de 1996, abrindo o 
conceito de união estável, que era mais fechado na lei anterior, quan-
do estabelecia o prazo de cinco anos para a caracterização da união 
estável. E, por último, a incorporação ao texto do Código Civil de 
2002 de um título sobre união estável (arts. 1.723 a 1.727) consolida, 
de uma vez por todas, a compreensão dessa forma de família em nos-
so ordenamento jurídico (PEREIRA, 2021).

No ordenamento jurídico contemorâneo, para a configuração 
da união estável não se exige tempo mínimo, bastando a coexistên-
cia dos pressupostos indicados no artigo 1.723 do vigente CC, que 
prevê: “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”. 
Nesse contexto, basta a convivência pública, contínua e duradoura, 
aliada à finalidade de constituir família, a denominada affectio mari-
talis, para caracterizarmos a união estável. 

Maria Berenice Dias explica que em sua percepção, o legisla-
dor buscou estabelecer criterios objetivos, “ainda que o essencial seja 
a existência do vínculo de afetividade, que é o desejo de constituir 
família, pressuposto de caráter subjetivo” (DIAS, 2016 p. 242). Nesse 
contexto, ensina Rodrigo da Cunha Pereira que o essencial é a forma-
ção entre pessoas uma relação afetiva e duradoura, com o objetivo de 
constituir uma família, ou seja, com o propósito de estabelecer uma 
vida conjugal em comum. Mesmo que inicialmente o objetivo não 
fosse o de constituir um núcleo familiar, mas se a realidade vivida 
pelo casal conduziu a esta realidade, aí também estará caracteri-
zada uma união estável (PEREIRA, 2021). Portanto, na atual pers-
pectiva, não se exige um tempo mínimo de convivência, como se 
fazia até bem pouco tempo. À medida que é regulamentada ganha 
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contornos de casamento. Tudo o que está disposto sobre as uniões 
extramatrimoniais tem como referência a união matrimonializada. 
Assim, aos poucos, vai deixando de ser uma união livre para se 
tornar em união amarrada às regras impostas pelo Estado (DIAS, 
2015). Por conseguinte essa união gerará efeitos patrimoniais dis-
ponde de regras patrimoniais praticamente idênticas ao casamento. 
No casamento, os noivos têm a liberdade de escolher o regime de 
bens (BRASIL. CC, art. 1 .658 a l.688) por meio de pacto antenup-
cial. Enquanto na união estável, os conviventes têm a faculdade de 
firmar contrato de convivência (BRASIL, CC., art. 1. 725), estipu-
lando o que quiserem. Configurando-se o silêncio, tanto os noivos, 
como os conviventes, a escolha é feita pela lei: incide o regime da 
comunhão parcial de bens (DIAS, 2015).

Num esforço para diferenciar esses institutos, surge a expres-
são “namoro qualificado” para designar a relação entre os namora-
dos que possuem uma convivência mais prolongada e há uma pro-
jeção futura, ou não, de constituição de família. Assim, de acordo 
com Poffo (2010), na relação de namoro qualificado os namorados 
não assumem a condição de conviventes porque assim não querem, 
são livres e desimpedidos, mas não objetivam naquele momento ou 
com aquela pessoa formar uma entidade familiar. Ainda prossegue 
que deve-se permitir que estas pessoas, que pretendem namorar 
sem criar direitos e deveres entre si, possam se relacionar sem o 
receio de serem lesados quando tiver fim a relação afetiva. Nesse ín-
terim, Flávio Tartuce, dispõe que, “namoro qualificado, aquele que 
se prolonga por muito tempo, mas não chega a apresentar todos os 
requisitos essenciais para que a família presente esteja configura-
da” (TARTUCE, 2018, s/p.). em relação à constituição de família, 
podemos dizer que no namoro qualificado há uma  projeção fu-
tura de constituição de família, enquanto na união estável já se faz 
presente a constituição de família. Nesse sentido, entendimento da 
Terceira Turma do STJ: 

O fato de namorados projetarem constituir família no futuro não ca-
racteriza união estável, ainda que haja coabitação. Isso porque essas cir-
cunstâncias não bastam à verificação da affectio maritalis. O propósito de 
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constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar 
do denominado “namoro qualificado» -, não consubstancia mera procla-
mação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abran-
gente. Deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efe-
tivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre 
os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, estar constituída. Tam-
pouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável 
(ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício). 
A coabitação entre namorados, a propósito, afigura-se absolutamente usual 
nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, 
adequar-se à realidade social. Por oportuno, convém ressaltar que existe 
precedente do STJ no qual, a despeito da coabitação entre os namorados, 
por contingências da vida, inclusive com o consequente fortalecimento da 
relação, reconheceu-se inexistente a união estável, justamente em virtude 
da não configuração do animus maritalis (RESP 1.257.819-SP, TERCEIRA 
TURMA, DJE 15/12/2011). RESP 1.454.643-RJ, REL. MIN. MARCO AU-
RÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 3/3/2015, DJE 10/3/2015.

 Nesse diapasão, podemos encontrar decisões que utilizam a 
expressão “namoro qualificado” para caracterizar namoros longos:

Na relação de namoro qualificado os namorados não assumem a condi-
ção de conviventes porque assim não desejam, são livres e desimpedidos, 
mas não tencionam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma 
entidade familiar. Nem por isso vão querer se manter refugiados, já que 
buscam um no outro a companhia alheia para festas e viagens, acabam até 
conhecendo um a família do outro, posando para fotografias em festas, per-
noitando um na casa do outro com frequência, ou seja, mantêm verdadeira 
convivência amorosa, porém, sem objetivo de constituir família (STJ, julga-
do em19/6/2012, DJe 26/6/2012). 

Akiyama (2017) diferencia namoro simples de qualificado, da 
seguinte maneira: O namoro simples, é o famoso “tô ficando”, com 
encontros às escondidas ou mesmo aberto. Nos dias atuais, é comum 
o relacionamento mais íntimo entre os casais, mantendo relações se-
xuais e frequentando “baladas”, porém, sem compromisso. Já o qua-
lificado, é aquele denominado “namoro firme”, ou seja, há relaciona-

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28RESP.clas.+e+%40num%3D%221257819%22%29+ou+%28RESP+adj+%221257819%22%29.suce.
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28RESP.clas.+e+%40num%3D%221454643%22%29+ou+%28RESP+adj+%221454643%22%29.suce.
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mento íntimo, frequentam lugares e são vistos juntos, demonstram 
para a sociedade que vivem um relacionamento sólido. Porém, isto 
não define se ambos têm a intenção de constituir família, que é a di-
ferença subjetiva entre namoro qualificado e união estável.

Desse modo, os elementos do namoro qualificado se con-
fundem com os da união estável, tendo em vista que os elementos 
carcterizadores deste último, são genéricos e alargados, nesse sen-
tido, dispõe Tartuce (2018): constata-se que os elementos essenciais 
para configuração da união estável são abertos e subjetivos, motivo 
pelo qual se acredita existir uma verdadeira cláusula geral para a 
sua constituição. A lei não exige que os companheiros residam sob 
o mesmo teto, o que é retirado da antiga súmula 382 do STF, antes 
aplicada às relações de concubinato, mas cujo teor também incide 
para a união estável. Desse modo, até mesmo se as pessoas residi-
rem na mesma casa, podem ser inseridas no namoro qualificado, 
visto que os elementos da união estável são bastantes subjetivos. 
Nesse sentido, ensinava Zeno Veloso (VELOSO, 2016, s/p.): 

Ainda que o relacionamento seja prolongado, consolidado, e por isso tem 
sido chamado de “namoro qualificado”, os namorados por mais profun-
do que seja o envolvimento deles, não desejam e não querem - ou ainda 
não querem - constituir uma família, estabelecer uma entidade familiar, 
conviver numa comunhão de vida, no nível do que os antigos chamavam 
de affectio maritalis. Ao contrário da união estável, tratando-se de namoro 
- mesmo do tal namoro qualificado -, não há direitos e deveres jurídicos, 
mormente de ordem patrimonial entre os namorados. Não há, então, que 
falar-se de regime de bens, alimentos, pensão, partilhas, direitos sucessó-
rios, por exemplo. 

Assim, cada vez mais as pessoas buscam contratualizar suas re-
lações em busca de excluírem os efeitos da união estável. Portanto, 
o que se pode concluir é que o que diferencia a união estável do 
namoro qualificado é o elemento subjetivo de constituir família, a 
qual restará caracteriza com a mútua assistência dos companhei-
ros, em que o casal seja referência na sociedade. Nesse sentido, le-
ciona Rodrigo da Cunha Pereira:
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dade familiar. Pode ser a preparação para constituição de uma família fu-
tura, enquanto na união estável, a família já existe. Assim, o que distingue 
esses dois institutos é o animus familiae, reconhecido pelas partes e pela 
sociedade (trato e fama). Existem namoros longos que nunca se transfor-
maram em entidade familiar e relacionamentos curtos que logo se caracte-
rizaram como união estável. O mesmo se diga com relação à presença de 
filhos, que pode se dar tanto no namoro quanto na união estável (PEREI-
RA, 2021, p. 325). 

Em face da caracterização de namoro que ora apresentamos, é 
possível compreender o namoro como um relacionamento informal, 
sendo certo que o demarcador e diferencial entre namoro e união 
estável, continua sendo a intenção de constituir família.

NAMORO OU UNIÃO ESTÁVEL?

Analisaremos neste momento a prevalência do reconhecimen-
to da união estável, que consiste na avaliação da seguinte indagação:  
pode o contrato de namoro afastar os efeitos jurídicos da união estável?

 O contrato de namoro ou contrato de convivência e um docu-
mento celebrado pelas partes, em que declaram de livre e espontânea 
vontade que aquela relação é um mero namoro, e que não desejam 
que seja reconhecida como uma união estável, no intuito de afastar 
os efeitos patrimoniais desta. Rodrigo da Cunha Pereira comenta que 
alguns casais, têm feito um contrato de namoro, ou uma “declaração 
de namoro”, dizendo que a relação entre as partes é apenas um namoro 
e que não têm intenção ou objetivo de constituírem uma família. E, se 
a durante a realidade  de vida descaracterizar o namoro, elevando-o 
ao status de união estável, fica desde já assegurado naquele contrato, 
ou declaração, qual será o regime de bens entre eles (PEREIRA, 2021). 
Esse instrumento é celebrado a partir da manifestação de vontade dos 
contratantes,  podendo ser firmado por instrumento público ou par-
ticular, e tem como objetivo assegurar que o relacionamento existente 
é apenas um namoro, não se constituindo união estável, de forma a 
afastar os efeitos juridicos decorrentes da união estável.
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Após a regulamentação da união estável surgiram especulações 
de que o namoro teria consequências patrimoniais, motivo que inspi-
rou a existencia do contrato de namoro para impedir a comunicação 
patrimionial. Desse modo, eis que, demonstrado o objetivo do contra-
to de namoro, em essência, de nauterza patrimonial, com a finalidade 
do pacto de namoro em assegurar que não haja comunicabilidade de 
patrimônio do casal, em especial daqueles bens adquiridos na constân-
cia do relacionamento. Sílvio de Salvo Venosa explica que o objetivo do 
Contrato de Namoro seria “regular o amor” para casais que tem “ver-
dadeiro temor ao amor”. Para ele, a finalidade “na maioria das vezes, 
é proteger o partícipe que possui patrimônio em detrimento daquele 
que não o tem, com nítida ofensa aos princípios da dignidade humana 
e do direito de família” (VENOSA, 2011, p.183, 184). No mesmo sen-
tido, conceitua Vivian Boechat Cabral (2013, p. 18):

O Contrato de Namoro ou Contrato de Convivência ou ainda Declaração 
de Namoro consiste em um instrumento utilizado principalmente pelas 
pessoas possuidoras de patrimônio, com a finalidade de afastar a possibili-
dade de um mero namoro ser confundido com União Estável, produzindo 
os efeitos legais do segundo instituto. 

Infere-se que, segundo a autora supracitada, o contrato de 
namoro tem maior utilização por pessoas que possuem patrimô-
nio e que não desejam a comunicabilidade desses bens em razão 
da caracterização de entidade familiar. É perceptível o motivo pelo 
qual as pessoas detentoras de patrimônio maior tendem a celebrar 
o contrato em estudo, isso porque uma vez constatada a união 
estável estariam todos esses bens e valores pertencentes também 
a outra parte se tais patrimônios houvessem sido adquiridos na 
constância da união.

Constatada a ausência de formalidades na constituição de uma 
família, entende-se a imediata necessidade de vislumbrar os seus ele-
mentos fundantes, mesmo para que possa surtir os seus regulares 
efeitos. Então, para a adequada compreensão da união estável como 
uma entidade familiar naturalmente, faz se necessária a análise dos 
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especificamente de seu § 3º, e do art. 1. 723 Código Civil. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2020).

Afirma a norma constitucional (art. 226, § 3°): “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”. Consoante, o Código Civil de 2002, reconhece “como 
entidade familiar a união estável entre o homem e a configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com de cons-
tituição de família”. Confrontando tais dispositivos, infere-se, com 
tranquilidade, que a união estável está submetida a alguns elementos 
essenciais, quais sejam: diversidade de sexos; estabilidade; publicidade; 
continuidade; ausência de impedimentos matrimoniais. Estes elemen-
tos devem estar intrinsecamente ligados a um elemento essencial que 
é o ânimo de constituir família. Isto é, de estarem vivendo como se 
casados fossem, elemento este principal e fundamental para a caracte-
rização da entidade familiar (FARIAS; ROSENVALD, 2020).

Entretanto, identificamos elementos de ordem objetiva e 
subjetiva. Farias e Rosenvald aduzem, nesse sentido: é possível di-
ferençar os requisitos para a configuração da união estável em pers-
pectiva subjetiva  e objetiva. Os requisitos objetivos dizem respeito à 
diversidade de sexos, à estabilidade, à publicidade e à inexistência de 
impedimentos nupciais. Já o elemento subjetivo é o animus familiae, 
a intenção de estar em convivência verdadeiramente familiar. Enden-
de-se com isso, que não necessita de um prazo mínimo de relaciona-
mento para restar cofigurada a união estável. Ademais verifica-se que 
os casais não necessitam estar morando na mesma casa (FARIAS; 
ROSENVALD. 2020). Assim, dispõe a Súmula 382 do Supremo Tri-
bunal Federal : “A vida em comum sob o mesmo teto, ‘more uxorio’, 
não é indispensável à caracterização do concubinato”.

Ainda de acordo com Maria Berenice Dias, o requisito publici-
dade não pode ser interpretado sob o aspecto literal da palavra, pois o 
que a lei exige é notoriedade, o qual está ligado a percepção do meio 
social de relacionamento, com intuito de afastar da caracterização do 
instituto relações menos compromissadas. Nesse sentido comenta:
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Apesar de a lei ter usado o vocábulo público como um dos requisitos para 
caracterizar a união estável, não se deve interpretá-lo nos extremos ele sua 
significação semântica. O que a lei exige é notoriedade. Há uma diferença 
de grau, urna vez que tudo que é público é notório, mas nem tudo que é 
notório é público. A publicidade denota a notoriedade da relação no meio 
social frequentado pelos companheiros, objetivando afastar da definição de 
entidade familiar relações menos compromissadas, nas quais os envolvidos 
não assumem perante a sociedade a condição de “como se casados fossem” 
(DIAS, 2015, p. 244).

Diferentemente do casamento, a união estável é ato-fato jurídi-
co, ou seja, não exige qualquer manifestação ou declaração de vonta-
de para produzir efeitos, de modo que basta sua configuração fática 
para que haja aplicação das normas legais e, consequentemente, a 
relação fática converta-se em relação jurídica. É o que se pode obser-
var por intelecção do julgado da 20ª CC do (TJRJ, 2022, 27/04/2022):

 Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUI-
MARÃES PENA - Julgamento: 27/04/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL
Ação declaratória de reconhecimento e de dissolução de união estável. 
Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da Ré. Entendimen-
to desta Relatora quanto à confirmação da sentença alvejada. Estabelece o 
Art. 1.723 que deve ser reconhecida como entidade familiar a união estável 
havida entre o homem e a mulher, configurada pela convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de ser constituída famí-
lia. A análise de todo o conteúdo probatório encartado aos autos revela que 
a Autora, na forma do Artigo 373, inciso I, do Código de Ritos, conseguiu 
se desincumbir do ônus de comprovar a existência de união estável entre 
ela e o finado Olival Pituba Filho, no período compreendido entre março 
de 2003 e a data do óbito deste, em 22 de janeiro de 2016. De fato, restou 
demonstrado nos autos que a Autora e o de cujus conviveram maritalmente 
por aproximadamente 13 (treze) anos, desde o início de 2003 até a data 
do óbito de seu companheiro, sendo certo que tal relação foi marcada pela 
convivência do casal sobre o mesmo teto e intenção de formação de família 
duradoura. Sabe-se, contudo, que, na forma do § 1º, do Artigo 1723, do 
CC, a união estável não será constituída se ocorrerem os impedimentos do 
casamento (Artigo 1521, do CC). Entretanto, há uma ressalva contida no § 
2º, do citado Artigo 1723, do CC, estabelecendo que essa regra não se aplica 
no caso de a pessoa casada já estar separada de fato ou judicialmente. E essa 
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 ]   é justamente a hipótese dos presentes autos, nos quais a Ré não conseguiu 

demonstrar que o vínculo conjugal outrora existente entre ela e o finado 
Olival Pituba Filho ainda permanecia hígido no período compreendido 
entre março de 2003 e 21 de janeiro de 2016. Sentença de procedência do 
pedido que naturalmente se impõe. CONHECIMENTO DO RECURSO E 
DESPROVIMENTO DO APELO. (Data de Julgamento: 27/04/2022 - Data 
de Publicação: 03/05/2022)

Com olhar voltado para a contemporaneidade,  só é possível 
afirmar que a união estável tem o ponto de partida sob o aspecto do 
sentimento recíproco dos casais e em consequência, são caracteriza-
dos no meio social como casal. Com segurança, só se pode afirmar 
que a união estável inicia-se de um vínculo afetivo. O envolvimento 
profundo acaba transbordando o limite do privado, e as duas pes-
soas começam a ser identificadas no meio social como um par. Des-
se modo, o relacionamento se torna uma unidade. A visibilidade do 
vínculo o faz ente autônomo merecedor da tutela jurídica como en-
tidade. O casal transforma-se em único que produz efeitos pessoais 
com reflexos de ordem patrimonial. Daí serem a vida em comum e a 
recíproca assistência apontadas como seus elementos caracterizado-
res. Nada mais do que a prova da presença do enlaçamento de vida, 
do comprometimento recíproco. A exigência de notoriedade, conti-
nuidade e durabilidade da relação só serve como meio de comprovar 
a existência do relacionamento. Atentando a essa nova realidade o 
direito conceitua assim a união de estável (DIAS, 2015).

Cabe ressaltar que, apesar de a união estável ser um ato-fato 
jurídico, ela pode ser formalizada através de contrato particular ou 
escritura pública. Tal formalização oferece algumas vantagens, por 
exemplo: modificar o regime de bens, segurança e comprovação 
para fins de partilha (herança e meação), bem como para recebi-
mento de pensão por morte do companheiro, possibilidade de mo-
dificar o sobrenome, fixação da data do início do convívio. E, ainda, 
que a coabitação não seja elemento indispensável à caracterização 
da união estável, contudo, dissolvida a união estável por morte de 
um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Por falar 
em casamento, os conviventes poderão, de comum acordo e a qual-
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quer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, 
por requerimento ao oficial do registro civil da circunscrição de seu 
domicílio (VARGAS, 2020).

 Esclarece-se ainda que a existência de casamento válido não 
obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação 
de fato ou judicial entre os casados. Nesse sentido entendimento do 
STJ, que reconheceu o instituto da união estável, com existência de 
casamento válido de um dos contraentes.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO  LÓGICO-
-SISTEMÁTICA.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DA SE-
PARAÇÃO DE FATO DOS CASADOS. EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁ-
VEL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando todas as 
questões necessárias ao deslinde da controvérsia são devidamente analisa-
das e fundamentadas.2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior 
estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado 
capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se 
pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apre-
sentadas. Na hipótese dos autos, constata-se, na leitura da petição inicial 
(e-STJ, fls. 1/6), que é possível extrair da denominação atribuída à demanda 
– ação declaratória de união estável -, bem como dos argumentos apresen-
tados, qual a causa de pedir e o pedido solicitado, ou seja, reconhecimento 
da união estável e direitos decorrentes.3. A jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça entende que a existência de casamento válido não obsta o 
reconhecimento da união estável, quando há separação de fato ou judicial 
entre os casados Precedentes.
4. No caso, verifica-se que a aferição da existência de união estável entre a 
parte ora recorrida e o pai da parte ora recorrente, pelas instâncias ordi-
nárias, deu-se com base nos elementos informativos constantes dos autos. 
Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 710.780/RS, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 25/11/2015)
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 ]   Essas e muitas outras situações são desdobramentos de tantas 

polêmicas que envolvem as relações de família e, em especial, a união 
estável e o contrato de namoro.  

      

PODE O CONTRATO DE NAMORO AFASTAR OS EFEITOS 
JURÍDICOS DA UNIÃO ESTÁVEL?

Com o reconhecimento e a regulamentação da união estável 
no ordenamento jurídico, criou-se uma necessidade de regularizar 
as relações, nesse sentido. Então, as pessoas com a intenção de não 
terem seu relacionamento caracterizado como união estável, cria-
ram mecanismos para afastar essa presunção, qual seja, celebrar 
um contrato de namoro, para que as partes, através da livre mani-
festação de vontade, expressarem suas intenções subjetivas, de não 
estar vivendo em união estável. No entanto, tem ocorrido muitos 
debates sobre a validade do contrato de namoro. Víviam Boechat 
Cabral aduz que vários doutrinadores se posicionam contra ao ar-
gumento de que há impossibilidade jurídica do objeto. Entretanto, 
os que defendem o contrato de namoro, apontam a importância 
e a existência da declaração da vontade na realização de tais con-
tratos e, ainda, a possibilidade de os namorados não constituírem 
uma entidade familiar com efeitos jurídicos, não se podendo impor 
efeitos a essa vontade manifestada de forma livre e desembaraçada 
(CABRAL, 2013). 

Por sua vez, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias 
entendem que o contrato de namoro não tem o condão de afastar os 
efeitos da união estável, dispondo:

[...] conquanto seja absolutamente possível a celebração de um de namoro’” 
(porque a lei não exige forma prescrita em lei e porque o objeto ilícito), 
não conseguirão as partes impedir a eventual caracterização de uma estável, 
cuja configuração decorre de elementos fáticos, não podendo ser bloquea-
da’ por um negócio jurídico (ROSENVALD; FARIAS, 2021, p. 325).
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Com isso, muito se discute acerca desse negócio jurídico ce-
lebrado entre as partes, já que a união estável se trata de uma situa-
ção fática.  Para o autor Rodrigo da Cunha Pereira, é possível fazer 
uma declaração ou contrato para dizer que não querem constituir 
família, tal contrato é quase um antinamoro, e quebra os encantos 
do romance que o acompanha e deveria ficar fora de aspectos jurí-
dicos (PEREIRA, 2021). Assim, por mais que possa parecer desne-
cessário, tornou-se um instrumento de proteção das partes. 

Em tal declaração, ou contrato, pode-se estabelecer que se o namoro se 
transformar em união estável, as regras patrimoniais ficam desde já ali 
estabelecidas, seja pela separação de bens, comunhão parcial ou total, ou 
mesmo um regime próprio e particularizado para aquele casal (PEREIRA, 
2021, p. 325). 

Nesse sentido, Maria Berenice Dias afirma que esse tipo de 
avença não goza de valor jurídico:

[...] A única possibilidade é os namorados firmarem uma declaração re-
ferente à situação de ordem patrimonial presente e pretérita. Mas não há 
como previamente afirmar a incomunicabilidade futura, principalmente 
quando segue longo período de vida em comum, no qual são amealhados 
bens pelo esforço comum. Nessa circunstância, emprestar eficácia a contra-
to firmado no início do relacionamento pode ser fonte de enriquecimento 
ilícito (DIAS, 2015, p. 260).

Observa a autora que reconhecer a validade e os efeitos des-
te contrato daria ensejo ao enriquecimento sem causa, uma vez que 
pode beneficiar uma parte em detrimento da outra que, nas mesma 
proporção, contribuiu para a formação do patrimônio constituído. 
Apresentando-se contra a invalidade do contrato de namoro e fazen-
do críticas ao posicionamento de Maria Berenice Dias,  Zeno Veloso 
realça a normatização da união estável, que enseja efeitos patrimo-
niais, alimentos e sucessórios, destaca a preocupação daqueles que 
vivem um namoro e explica que eles apresentam “o justo receio de 
que essa situação possa ser confundida com a da união estável” (VE-
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 ]   LOSO, 2016). Zeno Veloso, defende a validade do contrato de namo-

ro, e, comenta: 

A meu ver, não se trata de “mercantilizar o envolvimento” ou de “mone-
tarizar o afeto”, como alguns doutrinadores criticam (inclusive, a eminen-
te mestra Maria Berenice Dias, no Manual, antes citado), mas, apenas, de 
identificar o relacionamento amoroso que mantêm, deixar clara e bem 
definida a extensão do mesmo, consignar e esclarecer que, pelo menos no 
momento presente, não passa de namoro. Quer-se prevenir e evitar a alega-
ção da existência de efeitos materiais que podem ser de grande monta, de 
altíssimo valor (VELOSO, 2016, s/p).

Zeno Veloso justifica seu posicionamento na vertente de que 
ao contrário do que ocorre com a administração pública, nas rela-
ções privadas é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe. Assim, 
se não existe lei que proíba a celebração de um contrato de na-
moro, diante da autonomia privada e da manifestação das partes, 
prevalece o princípio de que tudo que não se proíbe, se permite. 
Desse modo, muito tem se discutido sobre a validade deste contra-
to, há doutrinadores que se posicionam a favor e também os que 
são contra (VELOSO, 2016). 

Para Flávio Tartuce, o contrato em estudo deve ser considera-
do nulo nos casos em que já tenha se constituído uma união estável. 
Defende o doutrinador que o contrato é uma forma de renúncia dos 
direitos e obrigações inerentes ao instituto da união estável, por isso 
é nulo, pois apresenta intuito de fraudar a lei (TARTUCE, 2019).

Cabe ressaltar uma diferenciação dos contratos no direito de 
família. Isso porque, como têm características diferenciadas precisam 
ser analisados de forma cuidadosa. Segundo (PEREIRA, 2021) “em 
Direito de Família, os contratos trazem consigo, além dos elementos 
comuns do direito obrigacional, a consideração do afeto, o que os 
classifica como contrato sui generis”. Aduz nesse sentido, CABRAL 
(2013, p.16): “contrato de namoro, que diz respeito a um acordo de 
vontades que tem por objeto um direito existencial aquele decorrente 
da qualidade de “pessoa”, inerente à dignidade da pessoa humana”. 
Os contratos que tratam dos direitos da personalidade possuem uma 
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proteção diferenciada. De acordo com Farias e Rosenvald, os contra-
tos que tratam  dos direitos da personalidade merecem uma proteção 
em destaque, porque a tutela integral da dignidade da pessoa huma-
na demanda uma dimensão afirmativa, postulada no direito de auto-
determinação, conferindo trânsito à autonomia existencial para que 
a pessoa possa afirmar o livre desenvolvimento de sua personalidade 
(FARIAS; ROSENVALD, 2021).

Segundo Nunes e Cavalcanti (2021) quanto ao plano da vali-
dade, preconiza o artigo 104 do Código Civil a obrigatoriedade de 
agente capaz, objeto lícito, possível ou determinado e forma prescri-
ta ou não defesa em lei. Os requisitos de validade dos contratos são 
os mesmo dos negócios jurídicos de modo geral, havendo, portanto, 
verificação de capacidade das partes que estão realizando o contrato, 
averiguação do objeto que está sendo tratado ou disposto no contra-
to e, por fim, há análise de forma que deve ser prescrita ou não defesa 
em lei. A grande controvérsia é sobre o objeto, pois,  segundo Gaglia-
no (2005, s/p) “trata-se, pois, de contrato nulo, pela impossibilidade 
jurídica do objeto, a fim de que não se pode reconhecer validade a 
um contrato que pretende afastar o reconhecimento da união estável, 
cuja regulação é feita por normas cogentes, imperativas, de ordem 
pública, indisponíveis pela simples vontade das partes”, ou seja, nessa 
corrente doutrinária, que inclusive é seguida majoritariamente, traz 
o plano da validade como não superado. Esse fato decorre da prote-
ção à união estável conferida pelo Código Civil e pela Constituição 
Federal, sendo considerada, portanto, um direito indisponível. Por-
tanto, cristalino para esses autores que o contrato de namoro encon-
tra óbice na validade jurídica porque seu objeto, qual seja, a união 
estável, é norma de ordem pública e não pode ser admitido que um 
contrato disponha de forma contrária à lei. 

Nesse ponto, vê-se que a interferência do Estado na autonomia 
privada do Direito de Família determinando os efeitos jurídicos das 
relações afetivas entre duas pessoas capazes, seria no viés de tutelar as 
normas cogentes, de ordem pública, indisponíveis pela simples von-
tade das partes, de afastar o instituto da união estável, sendo certo 
que este foi consagrado pela Constituição da República de 1988, e 
posteriormente pelas leis infraconstitucionais.
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e Rodolfo Pamplona Filho (2012). Na opinião dos juristas, sendo a 
união estável um “fato da vida”, um ato-fato jurídico, uma declaração 
mútua de namoro não tem o condão de obstar seu reconhecimento 
e seus efeitos, posto que se trata de norma de ordem pública, por-
tanto, nulo. Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Jus-
tiça em Agravo em Recurso Especial nº 0004779-38.2014.4.02.5101 
RJ 2017/0196452-8, decidiu monocraticamente pela invalidade do 
contrato de namoro, cujo fragmento da decisão que importa a este 
aspecto, é transcrito:

[…] A  união estável não é inaugurada nem criada por um negócio jurídico. 
A essência da relação não é definida pelo contrato, muito menos pelo olhar 
da sociedade, ou de testemunhas em audiência. Essa modalidade de união 
é uma situação de fato que se consolida com o decorrer do tempo (donde 
surgiu o requisito “relação duradoura”, ou “razoável duração”) e não depen-
de de nenhum ato formal para se concretizar. Nessa ordem de ideias, pela 
regra da primazia da realidade, um “contrato de namoro” não terá validade 
nenhuma em caso de separação, se, de fato a união tiver sido estável.
(STJ – AREsp: 1149402 RJ 2017/0196452-8, Relator: Ministro OG FER-
NANDES, Data de Publicação: DJ 15/09/2017).

Da supracitada decisão, extraímos que não obstante exista um 
contrato de namoro pactuado, de forma livre e voluntária, o pacto 
não tem potencial de inibir a existência da união estável se, de fato, 
restar configurada, por ser questão de ordem pública que independe 
da vontade dos contratantes para sua concretização.

Adotando outro viés, Diego Brainer de Souza André (2019) 
aduziu que é essencial o respeito do Estado para com os acordos ou 
declarações que regem e tratem de matérias de cunho pessoal e pa-
trimonial, não se podendo antever que o contrato de namoro foi ins-
tituído contrário aos ditames jurídicos e objetivando burlar o Poder 
Judiciário, já que a escolha de formar ou não família é particular do 
casal. Conveniente seria que este instituto servisse de segurança para 
os sujeotos que o elegem, cabendo ao julgador decidir se a declara-
ção mútua é justa ou não. Ainda assim, presumir-se-á sempre pela 
validade do contrato, de forma a assegurar a autonomia privada das 
relações afetivas e patrimoniais.
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Nesse cenário, em junho de 2020, o Egrégio Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo, em sede de Apelação Cível nº 1000884-
65.2016.826.0288 decidiu pela validade do contrato de namoro. A 
lide discutia a existência ou não de união estável entre as partes con-
flitantes. Na primeira instância, a sentença julgou improcedente os 
pedidos da petição inicial, decidindo pela inexistência da entidade 
familiar. Inconformada, a parte autora apelou da decisão, alegando 
que o namoro evoluiu para união estável. O Tribunal, contudo, não 
acolheu os argumentos da apelante e negou provimento ao recurso.

APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumu-
lada com partilha de bens. Sentença que julgou improcedente a ação. Incon-
formismo da parte autora. Não preenchido os elementos essenciais carac-
terizadores da união estável previstos na lei. Contrato de namoro firmado 
pelas partes. Caracterizado simples namoro, sem intenção de formação de 
núcleo familiar. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP-AC: 10008846520168260288 SP 1000884-65.2016.8.26.0288, Rela-
tor: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 25/06/2020, 9ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

Nessa concepção, é possível concluir que, havendo disputa ju-
dicial após o término do relacionamento e um dos namorados recla-
me parte do patrimônio ou, em caso de morte do outro, a partilha 
da herança, se existir contrato de namoro e for levado como prova 
para o litígio e o julgador de fato entender pela existência de namoro, 
preponderará o que foi estipulado no contrato, pois corresponde à 
exteriorização da vontade das partes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o reconhecimento da união estável como entidade fami-
liar, muitos casais de namorados, com receio de que o relacionamen-
to configure união estável, estão firmando contrato de namoro com 
objetivo de afastar os efeitos da união estável, mais especificamente 
no aspecto patrimonial. Contudo, quando se confrontam preceitos 
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considerados inválidos, segundo argumento majoritário da doutrina, 
porque presentes os requisitos caracterizadores da união estável, que 
é norma cogente, de natureza constitucional, portanto inderrogável 
por vontade das partes contratantes. Esse tem sido o posicionamento 
dominante. Desse modo, o Estado-Juiz vem decidindo no sentido 
de que mesmo se tratando de efeitos de uma relação de Direito de 
Família, que se apresenta como a expressão de uma relação jurídica 
privada, deve ser interpretado pelo viés de norma imperativa, por ser 
a união estável um instituto de norma cogente e de natureza pública. 

O objetivo deste estudo foi analisar se o contrato de namoro 
deve prevalecer sobre a caracterização da união estável, verificando-
-se que o contrato quanto ao seu objeto, não teria aptidão para alterar 
o estado civil das pessoas. Entretanto, este argumento também serve 
para a união estável, que não produz efeitos quanto ao estado civil 
dos companheiros.

Na primeira linha de ideias, opina a maioria da doutrina, Ma-
ria Berenice Dias, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona, no 
sentido de que o referido pacto não deve ser reconhecido pelo direi-
to, posto que a união estável é um “fato da vida”, um ato-fato jurídico, 
enquanto uma declaração mútua de namoro não deve ter o condão 
de obstar seus efeitos, devendo ser considerado nulo. Portanto, a 
corrente majoritária identificada na pesquisa. Para esta vertente, o 
contrato não é um instrumento absoluto, cabendo ao julgador, na 
atuação do caso concreto e verificação do conteúdo probatório, en-
tender que o pacto em questão revela uma tentativa de fraude, que 
desconsiderando o instrumento, deve configurar a relação havida en-
tre as partes como união estável. Isto não quer dizer que o contrato é 
inválido na sua origem, mas sim que não mais condiz com a presente 
situação fática vivenciada pelo casal. Em razão do exposto, pode-se 
concluir que a corrente doutrinária majoritária não reconhece a va-
lidade jurídica dos contratos de namoro, devido à impossibilidade 
jurídica do objeto que busca excluir o reconhecimento de uma união 
estável, que por sua vez é regulamentada por preceitos de ordem pú-
blica indisponíveis. 
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Ainda ao adentrar na ótica do instrumento jurídico, argumen-
ta a doutrina majoritária que as partes contratantes não consegui-
rão impedir a eventual caracterização de união estável apenas cele-
brando o contrato de namoro, porque os requisitos caracterizadores 
da união estável decorrem de elementos fáticos e não poderiam ser 
impedidos por um negócio jurídico, posto que as normas discipli-
nadoras têm caráter cogente. Assim devem ser analisados os elemen-
tos fáticos, pois nos casos nos quais se pleiteia o reconhecimento de 
união estável, pode faltar um dos requisitos necessários para a sua 
configuração, devendo o relacionamento ser configurado como um 
namoro simples ou qualificado.

Outra linha de ideias, em sentido diverso, tem-se autores como 
Zeno Veloso, Freitas e Gonçalves argumentando que nenhuma inva-
lidade intrínseca há neste pacto, pois ao contrário do que ocorre com 
a administração pública, nas relações privadas é permitido fazer tudo 
o que a lei não proíbe. Assim, se não existe lei que proíba a celebração 
de um contrato de namoro, diante da autonomia privada e da manifes-
tação das partes, prevalece o princípio de que tudo que não se proíbe, 
permite-se. Nesse sentido a corrente minoritária entende que o referi-
do contrato de namoro afasta o requisito subjetivo da união estável, no 
momento em que se demonstra não ser o objetivo do casal a constitui-
ção de uma família. Nesse viés por eles adotado, o contrato de namoro 
passa a gozar de presunção de validade e inexistência de vícios, já que 
no momento em que é celebrado com a participação de um agente es-
tatal, que goza de fé pública, nos cartórios, acaba prestigiando a vonta-
de livre e desimpedida, que é considerada pilar da autonomia privada. 

Entende-se que esse instrumento tem sido utilizado na prática 
devido à expectativa de conferir segurança jurídica às partes em rela-
ção aos efeitos que elas pretendem que suas relações afetivas produ-
zam, pois se mostra um fator de extrema importância na sociedade 
contemporânea. Opta-se pelo entendimento desta segunda vertente, 
pois se considerados os pressupostos necessários para a validade ju-
rídica de qualquer contrato, verifica-se que o pacto é celebrado, em 
regra, por agentes capazes. O seu objeto é lícito, pois se não há animus 
de constituir família em um namoro, fato que torna possível afirmar 
que desta maneira não resta configurada a união estável. Assim, na 



HILDELIZA   BOECHAT  — PRISCILA MARIA F. GONÇALVES — SÉRGIO DE MORAES ANTUNES374

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
   

 —
   

M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
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atípicos, como este, cujo objetivo é exclusivamente patrimonial, pois 
a sua forma, embora não esteja prescrita em lei, não encontra qual-
quer proibição na legislação brasileira, uma vez que preconizada a 
liberdade de contratar em relação às questões patrimoniais, que, aliás 
são disponíveis. Em face desse argumento, é importante salientar que 
se até no casamento é possível afastar a comunicação de bens por 
livre convenção entre os nubentes por meio da escolha do regime 
de bens, por que no namoro não o seria? Se o próprio casal pode 
estabelecer regime de bens para o casamento por meio de pacto ante-
nupcial (inclusive regime da separação convencional ou absoluta de 
bens), por que os namorados não o podem? Diz-se “até no casamen-
to” por ser um contrato sui generis, com várias solenidades das quais 
dependem a produção dos efeitos jurídicos esperados. Parece desar-
razoada a exacerbada proteção que confere ineficácia ao contrato de 
namoro, por se tratar de questão patrimonial para preservar bens de 
cada um dos namorados. Ainda mais séria se mostra tornar nulo um 
contrato celebrado por agentes capazes, cujos efeitos essencialmente 
patrimoniais eles mesmos escolheram para o relacionamento amoro-
so que lhes convém.

Conclui-se o presente estudo pugnando-se pela validade do 
contrato de namoro, principalmente em face dos seguintes argumen-
tos aduzidos neste estudo: se a lei não o proíbe, portanto, é lícito às 
partes (particulares) celebrarem-no; as partes são capazes e o objeto 
do contrato, qual seja, a questão patrimonial, é de livre disposição das 
pessoas capazes; a segurança jurídica que se busca é fundamental para 
a sociedade contemporânea; se o casamento (que é formal e solene) 
permite dispor de patrimônio por livre escolha do regime de bens, se-
ria desarrazoado o mesmo raciocínio não valer para o namoro (que é 
um relacionamento informal e que sequer constitui vínculo jurídico).
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