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RESUMO: O instituto da união estável se distingue do namoro qualificado 

devido a existência do intuito de constituir família, presente na união estável, a qual 

possui proteção constitucional. No entanto, o meio de prova deste requisito ainda não 

é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileiras, na medida em que 

carece de regulamentação específica. A controvérsia alcançou o Superior Tribunal de 

Justiça em 2015, o qual tentou estabelecer parâmetros mais objetivos para a distinção 

entre ambos os institutos, deixando, porém, a problemática instalada, ao não 

apresentar decisão conclusiva sobre o tema. O presente trabalho pretende abordar os 

diferentes critérios adotados para a objetivação do que seria a comprovação do intuito 

de constituir família, analisando julgados anteriores às alterações trazidas pela 

decisão do Superior Tribunal de Justiça em 2015, além da decisão mesma da Corte. 

A metodologia empregada é a qualitativa dedutiva, avaliando-se apenas as decisões 

de alguns dos tribunais cujo cerne esteja representado pela discussão acerca da 

existência de namoro qualificado ou de união estável, além de incursões à doutrina e 

à legislação pertinente. 

 
Palavras-chave: Namoro qualificado; união estável; provas; partilha. 

 

ABSTRACT: The institute of stable union differs from the qualified courtship due 

to the existence of the aim of constituting a family present in the institute of stable 

union, which has constitutional protection. However, this characteristic’s means of 

proof is not yet settled, neither in doctrine nor in Brazilian jurisprudence, because of 

the lack of specific regulation. The controversy reached the Superior Court of Justice 

in 2015, which tried to establish more objective parameters to distinguish both 

institutes, leaving, however, the problematic installed, not to present conclusive 

decision on the subject. This work intends to approach the different criteria adopted to 

the objectification of what would be the mean of proof of the constituting a family’s 

intention, by analyzing the changes brought by the decision of the Superior Court in 

2015. The methodology to be used is the qualitative-deductive, evaluating some 

Court’s decisions whose core is represented by the discussion on the existence of 

qualified courtship or stable union, as well, as incursions into relevant doctrine and 

legislation. 

 
Key words: Qualified courtship; stable union; criteria; means of proof; property 

sharing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O presente trabalho busca examinar o instituto do namoro qualificado e como 

vinha sendo qualificado nas decisões judiciais até o ano de 2015, quando o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu critérios para a verificação da existência do 

instituto. Volta-se principalmente para a diferenciação entre o namoro qualificado e a 

união estável, ressaltando-se os aspectos patrimoniais pertinentes em ambos os 

institutos, na medida em que estes possuem uma repercussão muito significativa na 

vida financeira dos casais. 

Nos dias atuais, a incerteza dos parâmetros necessários para a configuração 

de uma união estável, ainda persiste, dado que a decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial de nº 1454643 RJ 2014/0067781- 

5, não foi suficiente para sanar quais seriam os meios de prova capazes de efetuar a 

distinção entre ambos os institutos. 

Adota-se na pesquisa o método, indutivo, na medida em que o presente 

trabalho parte da análise do julgamento realizado antes da decisão do Superior 

Tribunal de Justiça para chegar-se ao comparativo posteriormente àquele julgado da 

Corte. Promoveu-se estudos da jurisprudência no período anterior à 2015, além da 

doutrina brasileira recente sobre o tema. O trabalho ocupa-se, especialmente, dos 

critérios que vinham sendo utilizados pelos Tribunais até então, e da avaliação dos 

termos do julgado posterior do STJ. 

No primeiro capítulo, busca-se abordar a evolução histórica do instituto da união 

estável, desde a sua criação e diferenciação do concubinato, até a efetivação das 

suas garantias atribuídas pela Constituição Federal. 

Em um segundo momento, tratar-se-á dos posicionamentos de alguns dos 

tribunais brasileiros, a saber: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ); 

Tribunal de Justiça do Estado do Espirito (TJES); Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP); e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), nos julgamentos de casos 

de descaracterização da união estável, devido ao entendimento de que se tratava 

apenas de um namoro, sem intuito de constituir família, isto, antes da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2015. 

Na sequência, discutir-se-á Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o qual 

elencou as provas documentais necessárias para a existência de uma união estável, 

bem como, far-se-á a análise dos critérios adotados antes da decisão proferida no 



2 
 

 
 
 

Recurso Especial de nº 1454643 RJ 2014/0067781-5 

Finalmente, o trabalho concentrar-se-á na avaliação de decisão recente do 

STJ, definindo a natureza subjetiva do intuito de constituir família e os seus possíveis 

meios de comprovação, quando se demonstra que a decisão foi extremamente 

necessária para uniformizar o tema, porém, deixou persistir a ausência de 

regulamentação sobre os meios objetivos de comprovação da união estável. 
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1. A TRAJETÓRIA DA UNIÃO ESTÁVEL E DO NAMORO QUALIFICADO NO DIREITO DE FAMÍLIA. 
 
 
1.1. A UNIÃO ESTÁVEL 

 
 

Antes da Constituição de 1988, o concubinato e a união estável eram 

associados como sinônimos, fato que gerou uma grande defasagem sobre seu 

regulamento legal. Com o reconhecimento da necessidade de saneamento desta 

defasagem, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou quatro súmulas. A Súmula de 

nº351 garantiu o direito de indenização da concubina nos casos de morte do 

concubino, originada de acidente do trabalho. Porém, ela restringiu aos casos de 

inexistência de impedimentos para a realização do matrimônio, criando o início de uma 

pequena distinção entre o concubinato e a união estável, na medida em que vedou o 

direito de indenização aos impedidos de se casarem. 

Com a ausência de regulamentação específica sobre os direitos patrimoniais 

dos concubinos, a Súmula de nº 3802 dispôs sobre a possibilidade da dissolução 

judicial da sociedade de fato entre os concubinos, caso esta restasse comprovada, 

com a devida partilha do patrimônio oriundo do empenho conjunto dos concubinos. 

Destaca-se que este posicionamento do STF serviu para assegurar a devida partilha 

dos bens comuns do casal, sendo um tipo de proteção patrimonial ao concubinato, 

que era inexistente. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a desnecessidade da 

coabitação doméstica para a definição do concubinato em sua Súmula de nº 3823, 

assim como, considerou válida a disposição testamentária em favor da prole havida 

com a concubina, mesmo nos casos de o testador ter concebido o filho na constância 

do matrimonio com outra pessoa, portanto, concedeu maiores direitos para a filiação 

derivada do concubinato, na súmula 4474. 

 
 
 
 
 

1 Súmula 35 do STF que possui o seguinte texto: “Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina 
tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. ” 
2 Súmula 380 do STF que possui o seguinte texto: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os 
concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” 
3 Súmula 382 do STF que possui o seguinte texto: “A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é 
indispensável à caracterização do concubinato.” 
4 Súmula 447 do STF que possui o seguinte texto: “É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino 
do testador com a sua concubina. “ 
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A Carta Magna de 19885 instituiu a união estável como uma espécie de entidade 

familiar e a fez constar, inclusive, no capítulo das disposições do direito de família. 

Esta instituição diferenciou a união estável do concubinato, que era encarado pela 

sociedade como um ato desconforme com a boa moral e os bons costumes6 da época, 

ausente de normatização específica. 

Cumpre destacar que esta nova modalidade de entidade familiar ficou carente 

de regulamentação, somente sendo estabelecido os seus direitos sucessórios7 e 

alimentares do companheiro em 1994, na Lei 8.9718, a qual permitiu aos 

companheiros se utilizarem da Lei 5.478 de 1968, a lei que regulou a concessão de 

benefício previdenciário das relações matrimoniais. Neste caso, a companheira 

passou a ter direito à gratuidade de justiça na ação de alimentos, caso necessitasse 

da mesma, assim como, possibilitou o recebimento de alimentos provisórios por ela. 

Neste ponto, criou-se certa equiparação entre a união estável e o casamento, no que 

tange àquelas matérias. 

Com uma defasagem de oito anos desde a entrada em vigor da Constituição 

Federal de 1988, a Lei 9.278/96, instituiu a forma de reconhecimento e caracterização 

da união estável, e a abrangência da proteção constitucional deste instituto, com a 

exigência da existência da convivência duradoura, pública e contínua, do 

relacionamento do casal9, sendo esta uma das formas principais de distinção entre a 

união estável e o concubinato, na época. A mesma legislação dispôs sobre os bens10
 

 

 

5Art. 226 da Constituição Federal tem o seguinte texto: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 
6 VIANA, Marcos Aurélio S. Da União Estável.  Editora Saraiva, São Paulo, 1999 pág.04. 
7Art. 2º da lei de nº 8.971 de 1994 tem o seguinte texto: “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 cujus, 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 cujus, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes; III - na falta de 
descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança.” 
8Art. 1º da lei de nº 8.971 de 1994 tem o seguinte texto: “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.” 
9Art.  1º  da  Lei  9.278  de  1996  tem  o  seguinte  texto: “É reconhecida  como entidade  familiar a convivência 

duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de 
família.” 
10Art. 5°da Lei 9.278 de 1996 tem o seguinte texto: “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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5478.htm
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obtidos durante a união estável, normatizando parte dos direitos patrimoniais dos 

casais. Neste mesmo viés, a nova lei dispôs sobre os deveres mútuos das pessoas11 

convivendo em união estável, como a guarda, sustento e educação dos filhos comuns, 

o respeito, a consideração, a assistência moral e material recíprocas. 

Esta lei foi denominada de Estatuto do Companheiro e também dispôs sobre 

os bens móveis e imóveis obtidos na constância da união, sendo estes, objeto de 

partilha em partes iguais entre os companheiros, do mesmo modo previsto na Súmula 

de nº380 do STF. No entanto, necessário evidenciar que este Estatuto incluiu o 

patrimônio adquirido exclusivamente por uma das partes nesta mesma partilha, 

alterando a súmula do concubinato e estabelecendo que todos os bens conquistados 

a título oneroso durante a manutenção da união seriam entendidos como resultado de 

cooperação comum, garantindo, então, o direito ao condomínio e à partilha 

supracitada, salvo contrato escrito. 

É importante frisar que posteriormente, em 2002, o Código Civil consolidou a 

Lei 9.278 em muitos aspectos, reforçando os deveres mútuos do casal12 e estipulando 

de forma idêntica as condições para o reconhecimento13 da união estável. No entanto, 

no que tange ao aspecto patrimonial, o Código Civil determinou o regime da comunhão 

parcial de bens14, no que couber, criando a possibilidade de alteração mediante o 

contrato escrito pelos companheiros, o qual estes possuem a opção de eleger o 

regime de bens que seja da escolha de ambos. 

A união estável ganhou tais prerrogativas devido a existência, neste instituto, 

do intuito de constituir família, o que torna gritante a sua diferença do concubinato, 

razão a qual foi concedida a sua proteção constitucional. A Constituição Federal, 

assim como a lei de nº 9.278/96,15 garantiu um meio facilitador da conversão da união 

 

colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação 
contrária em contrato escrito.” 
11Art. 2° da Lei 9.278 de 1996 tem o seguinte texto: “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.” 
12 Art. 1.724 do Código Civil de 2002 em seu texto diz: “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão 
aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.” 
13 Art. 1.723 do Código Civil de 2002 em seu texto diz: “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.” 
14Art. 1.725do Código Civil de 2002 em seu texto diz: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” 
15Art. 8°da Lei 9.278 de 1996 tem o seguinte texto: “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.” 
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em estável em casamento, quando estabeleceu que os conviventes poderiam 

requerer ao oficial de registro civil da sua circunscrição, esta conversão. 

Restou óbvia a continua preferência do legislador16 pela constituição de família 

originada pelo matrimônio, e não pela união estável. 

Posteriormente, o Código Civil de 2002,17 igualmente dispôs sobre a união 

estável, regulando a sucessão, os alimentos e os demais direitos destes casais, assim 

como, determinou os impedimentos para a instauração da união estável. Destaca-se 

que estes impedimentos são os mesmos impedimentos e as causas suspensivas para 

a realização do casamento. 

Novamente, parece ter-se tentado criar uma nova maneira de equiparar o 

instituto da união estável com o casamento, na medida em que se designou como 

causas impeditivas a constituição de união estável entre ascendentes e descendentes, 

mesmo o parentesco sendo civil, entre parentes afins em linha reta, o adotado com o 

cônjuge do adotante, identicamente, entre o adotado e o adotante, e todas as causas 

impeditivas18 e suspensivas,19 dispostas no título III e IV do Código Cívil. 

Destaca-se o fato de que estas equiparações entre ambos os institutos não são 

ao acaso, posto que a Constituição Federal instituiu o chamado Princípio da Igualdade 

entre cônjuges e companheiros,20 a partir do reconhecimento da união estável como 

 

 

16  VIANA, Marcos Aurélio S. Da União Estável.  Editora Saraiva, São Paulo, 1999 pág. 71. 
17Art. 1.723 do Código Civil de 2002 em seu texto diz: “É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

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

judicialmente. § 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.” 
18Art. 1.521 do Código Civil de 2002 em seu texto diz: “Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, 
seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e 
o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com 
o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.” 
19Art. 1.523 do Código Civil de 2002 em seu texto diz: Não devem casar:” I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do 
cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viúva, ou a 
mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, 
ou da dissolução da sociedade conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a 
partilha dos bens do casal. IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou 
sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem 
saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam 
aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, 
respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, 
a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.” 
20TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil.6Ed. Editora GEN/Método. 2016, página 1189. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1521
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1521
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1523
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entidade familiar, de modo que necessariamente parece que o olhar para este instituto 

deve ser o mesmo do matrimonio, não devendo ser considerado um instituto inferior. 

Importante frisar, que a união estável não é algo em que as partes possam 

dispor, ou seja, ela existe independente da vontade. Existindo o vínculo, ela é 

caracterizada, ou seja, as partes somente podem acordar sobre a escolha do regime 

de bens a ser aplicado comumente. Esta escolha deve ser feita por meio de contrato 

de convivência. Caso inexista esta escolha, aplica-se o regime de comunhão parcial 

de bens. 

Na hipótese em que os pressupostos da união estável estejam presentes na 

relação do casal, o contrato de namoro se torna nulo21. Conforme já abordado, é 

vedado a eleição entre institutos, não podendo existir nenhum meio de se eleger um 

deles de forma fraudulenta, com vistas a buscar eventual benefício existente em um 

regime de bens específico. 

 

1.2. O CONCEITO DE FAMÍLIA 

 
 

A formação da família, depois da Constituição Federal de 1988, não estava 

mais vinculada à constituição do casamento, na medida em que, com já citado, ela 

estabeleceu a união estável foi estabelecida como espécie de entidade familiar, 

conforme já citado. Assim, o conceito de família sofreu uma evolução, adequando-se 

aos tempos contemporâneos, sendo o critério principal a relação afetiva e o 

sentimento do amor para esta caracterização do vínculo familiar, e não mais 

unicamente a celebração do casamento civil. 22
 

O conceito de família está consagrado em um patamar mais subjetivo, na 

medida em que se ampara na existência do afeto,23 do amor, da assistência moral e 

 

21 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil.6Ed. Editora GEN/Método. 2016, página 1182. 
22 VECCHIATTI, Paulo Roberto. Manual da Homoafetividade, Editora Método, 2008 páginas 220/221. 
23 TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 
TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO 
DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da 
sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial 
ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se 
integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da 
expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração 
civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas 
adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o 
principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por 
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material recíprocas, na criação da prole em comum, garantindo a guarda, o sustento 

e a educação dos filhos, assim como, do respeito e consideração mútuos.24
 

Importante ressaltar a valorização do princípio da afetividade,25 que decorre do 

princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, com destaque para o 

afeto nas relações familiares, além de possuir claro valor jurídico na construção de um 

núcleo familiar, gerando repercussões sucessórias, como nos casos da paternidade 

socioafetiva,26 que é geradora de deveres, na medida em que ela se equipara à 

paternidade civil, podendo, inclusive, gerar obrigação alimentar.27
 

Portanto, a proteção constitucional da entidade familiar deve prevalecer sobre 

a normatização dos institutos que geram núcleos familiares, posto que a família é 

constituída por sentimentos subjetivos e não regulada somente pela legislação 

estabelecida pelo poder legislativo, possuindo um aspecto muito mais abrangente do 

que o disposto expressamente nas leis. 

Devido a tais fatos, a família é constituída de diversas maneiras: o casamento, 

a união estável, heterossexual e homossexual, e pelas famílias monoparentais, 

formadas pela existência de somente um ascendente e um descendente, além de 

outras formas, inclusive entre pessoas não aparentadas. 

 

1.2. O NAMORO QUALIFICADO 

 
 

O namoro simples é uma espécie de instituto que não prevê obrigatoriamente 

a construção de um futuro a dois,28 levando-se em conta o comprometimento do 

momento presente do relacionamento, sendo um instituto mais descompromissado e 

 

“intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que 
somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada 
família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da 
interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas 
do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do 
pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, 
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela 
eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 
24 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual, O preconceito e a Justiça, 3 Ed. Livraria do Advogado Editora, 2006, 
páginas 71 a 83 e 85 a 89. 
25TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil.6Ed. Editora GEN/Método. 2016, página 1193. 
26 III Jornada de Direito Civil (2004), o Enunciado n. 256: "A posse de estado de filho constitui modalidade de 
parentesco civil 
27IV Jornada de Direito Civil, de 2006, enunciado de número 341, dispõe: Para os fins do art. 1.696, a relação 
socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. 
28 XAVIER, Marília Pedroso. O contrato de namoro: O amor líquido e o Direito de Família Mínimo, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2011, página 81. 
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sem valoração jurídica, na medida em que busca uma informalidade. Nesta 

modalidade de namoro é cristalina a distinção do instituto da união estável, posto que 

é evidente a separação das vidas dos dois indivíduos, sendo praticamente inexistente 

a vida em comum do casal. 

Este tipo de namoro é a categoria mais tradicional,29 que se diferencia de 

maneira significativa do namoro qualificado, que é uma categoria de evolução do 

namoro simples, porém, mais adaptado ao desenvolvimento da sociedade. O conceito 

de namoro qualificado ainda não é amplamente uniformizado na doutrina e 

jurisprudência atuais, sendo o namoro caracterizado como uma fase de transição 

entre a inexistência de um relacionamento até a consagração de uma união estável, 

ou de um matrimonio. 

O namoro qualificado é compreendido como um aperfeiçoamento do namoro 

simples, na medida em que importa comportamentos comuns aos vistos no 

matrimônio e na união estável, porém, não possui o objeto primordial de ambos, que 

é a constituição de uma família pelo casal no presente, e não a mera intenção de 

compor uma família no futuro, comum no namoro qualificado. 

Ou seja, apesar de um relacionamento amoroso ser público e duradouro, 

podendo conter o elemento da coabitação, no namoro qualificado o casal faz a opção 

de não assumir nenhum compromisso30 econômico e, principalmente, emocional, com 

o outro, sendo caracterizado pela ausência de planejamento de uma vida em comum, 

fato este que faz cada participante da relação agir de forma independente do outro no 

prosseguimento de suas vidas. 

Apesar das diferenças verificadas, o namoro qualificado se confunde em muitos 

aspectos com a união estável, uma vez que também é público e duradouro, possui 

convivência contínua, e em alguns casos a coabitação do casal em uma residência 

conjunta e a prática de relações sexuais. 

O problema reside exatamente aí: a fácil confusão com o instituto da união 

estável, objeto de ampla discussão por parte dos tribunais estaduais ao longo dos 

anos, devido à ausência de regulamentação específica.  Diante disso, as   decisões 

 

29CABRAL, Maria, Namoro simples, namoro qualificado e a união estável: o requisito subjetivo de constituir 

família, disponível em<http://mariateixeiracabral.jusbrasil.com.br/artigos/135318556/namoro-simples- 

namoro-qualificado-e-a-uniao-estavel-o-requisito-subjetivo-de-constituir-familia> Acesso em 16 de outubro de 

2016. 
30 COSTA, Maria Aracy Menezes- Namoro Qualificado a autônoma da vontade das relações amorosas, em Direito 
de família, diversidade e multidisciplinaridade, IBDFM, página 169. 

http://mariateixeiracabral.jusbrasil.com.br/artigos/135318556/namoro-simples-
http://mariateixeiracabral.jusbrasil.com.br/artigos/135318556/namoro-simples-
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eram baseadas exclusivamente em casos concretos, inexistindo um parâmetro 

específico que uniformizasse os seus critérios. O modo encontrado pelo Superior 

Tribunal de Justiça de sanar esta dúvida foi adotar necessidade de affectio maritalis31 

no relacionamento do casal, sendo o intuito de constituir família a solução para 

esclarecer a nebulosa mistura entre ambos os institutos e a busca do meio uniforme 

para a comprovação de cada relação amorosa na sua devida categoria, assunto que 

será melhor explorado no terceiro capítulo deste estudo. No capítulo que se segue, 

tratar-se-á da discussão das decisões de alguns tribunais brasileiros a respeito do 

namoro qualificado antes da decisão do STJ, no ano de 2015, visando verificar os 

argumentos e critérios utilizados pelos julgadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 RECURSO ESPECIAL Nº 1.454.643 - RJ (2014/0067781-5). 
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2. O NAMORO QUALIFICADO NAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS ANTES DA MANIFESTAÇÃO 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 

No presente capítulo, serão abordados os diferentes critérios que eram 

utilizados por alguns julgadores, para reconhecer a existência de união estável ou de 

namoro qualificado, nos julgamentos anteriores ao Recurso Especial de nº1.454.643. 

Deste modo, ficou clara a necessidade de uniformização dos possíveis meios 

legais capazes de demonstrar a distinção entre o namoro qualificado e a união estável, 

na medida em que a intenção de constituir família durante o relacionamento amoroso 

é um critério extremante subjetivo, sendo motivo de divergência comum entre os 

julgadores, o que será demonstrado nos julgados a seguir. 

As jurisprudências utilizadas para a comprovação desta divergência e da 

utilização de aspectos extremamente subjetivos por parte dos julgadores estão 

separadas por tópicos, de acordo com os estados em que foram realizados os seus 

respectivos julgamentos. Optou-se por verificar as decisões dos tribunais dos estados 

do Rio de Janeiro, Espirito Santo, São Paulo e Rio grande do Sul. O recorte teve em 

vista a maior facilidade de acesso aos julgados, os quais, pela natureza da matéria, 

têm a marca do segredo de justiça. 

 
 

2.1. O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 
O Estado com os critérios mais exigentes para a comprovação da existência 

de união estável, foi o Estado do Rio de Janeiro, o qual estabeleceu a comprovação 

de todos os requisitos para a configuração da união estável, sendo estes; a 

manutenção de um relacionamento entre duas pessoas de sexos diferentes, devendo 

estas estarem desimpedidas de contraírem matrimônio entre si, além de ser 

imprescindível a coabitação do casal no mesmo domicílio. 

Ainda, os supostos companheiros deveriam exteriorizar o relacionamento 

perante a sociedade como se casados fossem, de forma pública, contínua e 

duradoura, com o objetivo claro de constituição de um núcleo familiar. Este 

entendimento foi publicado no julgamento realizado pela Décima Quarta Câmara Cível 



12 
 

 
 
 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível de nº 

00073783620048190204,32 de relatoria do Desembargador José Carlos Paes. 

Neste julgamento, a apelante afirmou conviver em união estável com o 

apelado durante o período de cinco anos, residindo com o mesmo em um apartamento 

em comum, além de fazer prova de que dependia financeiramente do apelado. Ocorre 

que os depoimentos colhidos em juízo, demostraram dúvidas sobre a publicidade do 

relacionamento, posto que foram controvertidos no que tange a espécie de 

relacionamento vivido pelo casal. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o Desembargador relator Eduardo 

de Azevedo de Paiva, também foi rígido com os elementos para a caracterização do 

instituto, incluindo o respeito mútuo entre o casal, a comunhão de interesses e até 

mesmo a fidelidade, no julgamento da Apelação Cível de nº 

0312105502008819000133, julgada de acordo com o voto do relator, pela décima nona 

câmara cível, em 2014. 

Os meios de carcaterização dos institutos foram estipulados nos julgados 

anteriores, conforme exemplificado na  Apelação  Cível   de  nº   2009.001.6048434,  

posto  que    autora 

 
 

32 APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NAMORO PROLONGADO. 
AUSÊNCIA DE INTUITU FAMILIAE. 1. A entidade familiar da união estável é constitucionalmente protegida pela 
Lei Fundamental, na exegese do artigo 226, § 3º, permitindo que se efetive o ideal de proteção estatal à família, 
seja a oriunda do casamento, seja aquela que deriva de união estável e, até mesmo, a família monoparental. O 
que se visa proteger é a vida em comum, independentemente de sua origem. Para que se configure a união 
estável, nos moldes do mencionado dispositivo constitucional e no do artigo 1.723 do CCB, é preciso a 
manutenção de relacionamento entre duas pessoas, de sexos diferentes e desimpedidas de casar, que vivem 
juntas, como se casadas fossem, de forma pública, contínua e duradoura e estabelecido com o objetivo de 
constituição de família. 2. Não há nos autos provas aptas a demonstrar a presença da publicidade e da finalidade, 
requisitos essenciais à caracterização da união estável. Precedentes do TJRJ. 3. Atente-se, por fim, para a 
impossibilidade jurídica do pedido de indenização pelos serviços prestados em face da alegada pretensão de 
reconhecimento da união estável. Precedente do STJ. 4. Negado seguimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 
00073783620048190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA DE FAMILIA, Relator: JOSE CARLOS PAES, 
Data de Julgamento: 17/11/2009, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2009) 
33 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 
UNIÃO ESTÁVEL, DEVEM SER CONSIDERADOS DIVERSOS ELEMENTOS, TAIS COMO O ÂNIMO DE CONSTITUIR 
FAMÍLIA, O RESPEITO MÚTUO, A COMUNHÃO DE INTERESSES, A FIDELIDADE, A ESTABILIDADE DA RELAÇÃO, A 
POSSE DO ESTADO DE CASADO, ALÉM DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. É O INTUITO FAMILIAE, TAMBÉM 
CHAMADO DE AFFECTIO MARITALIS, QUE DISTINGUE A UNIÃO ESTÁVEL DE OUTRAS FIGURAS AFINS, COMO O 
NAMORO PROLONGADO, O NOIVADO E DEMAIS RELAÇÕES AMOROSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS 
CARACTERISTICAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 
DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 
03121055020088190001 RJ 0312105-50.2008.8.19.0001, Relator: DES. EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data  de 
Julgamento: 04/02/2014, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/04/2014 11:43) 
34 AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.RECURSO DE APELAÇÃO DOS 
FILHOS  DO   DE   CUJUS,  ALEGANDO  QUE   O  MESMO  MANTINHA  UM   MERO  NAMORO  COM  A    APELADA, 
RESSALTANDO NÃO SER CLARA A PROVA TESTEMUNHAL. Farta prova documental nos autos, tendo    o falecido 
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conseguiu o reconhecimento da existência de união estável entre ela e o seu falecido 

companheiro, comprovando a coabitação com o de cujus com provas testemunhais, 

e igualmente, a duração do relacionamento interrupto pelo período de dez anos, sendo 

finalizado somente com a morte deste. A fundamentação sobre a ocorrência do intuito 

de constituir família foi baseada no fato da autora constar como dependente no 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem do Município do Rio 

de Janeiro, dependência estipulada em vida pelo de cujus perante o sindicato, além 

da autora estar vinculada a plano de saúde comum, além de possuir uma conta 

conjunta com o mesmo. 

Evidencia-se, que a referida decisão, ressaltou a decisão proferia no processo 

administrativo previdenciário, que concedeu o benefício para a autora, posto que esta 

preenchia todos os requisitos para a concessão do mesmo. Os demais 

Desembargadores da Décima Nona Câmara Cível, concordaram com o voto da 

Desembargadora relatora Leila Albuquerque, que definiu tais meios de comprovação. 

Deste modo, os meios de comprovação da existência do instituto da união 

estável no Estado do Rio de Janeiro, foram mais objetivos do que nos outros Estados 

estudados, porém, demonstrou ser o mais exigente para garantir a proteção 

constitucional ao relacionamento. 

 
 

2.2. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
No Estado do Espírito Santo, os parâmetros apresentados foram mais 

coerentes entre si. Não foi possível o acesso ao voto da maioria dos relatores no 

Tribunal, devido ao segredo de justiça da matéria, motivo pelo qual, a análise 

comparativa foi baseada nas ementas públicas dos julgamentos. 

 
 
 
 
 
 

reconhecido a Autora como sua companheira junto ao empregador e ao plano de saúde, tendo sido a ela deferida 
pensão pela Previdência Social. Prova oral que conduz à conclusão de que havia uma relação de convivência 
estável entre o casal, com intuito familiar. Inexistência de indícios de depoimentos "preparados". 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00002441620088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA 
DE   FAMILIA, Relator:  LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data     de 
Julgamento: 17/12/2009, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2010) 
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Na apelação de nº 11040066919,35 proferida pela Segunda Câmara Cível, o 

relator distinguiu o instituto da união estável daquele do namoro qualificado sob o 

argumento de que o núcleo familiar condizente com a união estável só foi formado 

após a gravidez da apelante, afirmando que para a caracterização daquela união, é 

necessário que os companheiros vivam como se casados fossem. 

Em sua fundamentação, o Desembargador se baseou no fato de o apelado ter 

residido no Estado do Rio de Janeiro no período de 1993 a 1997, para caracterizar o 

relacionamento entre o casal como um namoro, e justificar as pequenas temporadas 

que o apelante passava na casa da apelada, que dividia a residência com sua mãe no 

Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 
 
 

35 AÇAO DE DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRIMEIRA APELAÇAO. RECONHECIMENTO 
DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. METADE DE TODO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ONEROSAMENTE. 
ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇAO DE AMBOS 
GENITORES. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. IMPUGNAÇAO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇAO EXTEMPORÂNEA. 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 261 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. SEGUNDA APELAÇAO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 1) A   união 
estável corresponde à relação afetivo-amorosa entre pessoas que, não impedidas de casar, convivem de forma 
pública, contínua e duradoura, sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir família, como se casadas 
fossem, mas sem vínculo matrimonial. 2) Somente quando o casal passa a ter uma comunhão plena de vida e a 
compartilhar interesses é que fica caracterizada a união estável, sendo certo que até que fique evidenciada a 
intenção de ambos constituir família (animus familiae) o relacionamento não ultrapassa os limites regulares de 
um namoro. 3) Durante o período de união estável os companheiros fazem jus, cada qual, pelo esforço comum 
dispensado, a 50% (cinquenta por cento) de todo o patrimônio adquirido onerosamente, a teor do art. 1725 c/c 
artigos 1658 e 1659 do Código Civil. 4) Em matéria alimentar cabe ao magistrado perquirir quais são as reais 
necessidades do alimentando: com vestuário, alimentos, escola, moradia lazer e etc., e o quanto a condição 
financeira do alimentante lhe permite contribuir sem prejudicar a sua subsistência. Ora, somente com esses 
critérios se alcançará um valor razoável. 5) Tratando-se de filhos, é conferido aos pais o exercício do poder familiar 
(art. 1.631 do Código Civil), ou seja, a ambos foi atribuída a responsabilidade por dirigir a criação e educação dos 
filhos, o que obviamente inclui o dever de prestar alimentos. Dessa forma, ponderando os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, ressai que os alimentos devem ser suportados em conjunto pelos 
genitores, segundo a capacidade econômica de cada um. 6) Exsurge extemporânea a impugnação ao valor da 
causa suscitada somente após o prazo de contestação (caput do art. 261 do CPC), fazendo incidir assim a 
preclusão temporal prevista do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Além disso, advindo a sentença, a 
impugnação feita apenas em sede de apelo não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação 
ao efeito devolutivo dos recursos (art. 515 do CPC). 7) Quando todos os pedidos autorais - reconhecimento de 
união estável, fixação de pensão alimentícia e meação dos bens adquiridos durante a convivência conjugal - 
forem julgados parcialmente procedentes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca na forma do 
caput do art. 21 do CPC, devendo cada parte arcar com os honorários dos seus respectivos procuradores e dividir 
de forma igualitária as custas processuais. Recurso parcialmente provido. 8) Resta prejudicado o pedido de tutela 
de urgência para pagamento de frutos de bens comuns quando a partilha realizada recai apenas sobre valores 
recebidos pela venda de automóveis. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em 
conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso de Salvador Rodrigues Dantas; e, quanto ao recurso de Simone Florindo Correia, negar-
lhe provimento. Vitória, 23 de agosto de 2011. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR 
PROCURADOR DE  JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 11040066919,    Relator : 
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 
23/08/2011, Data da Publicação no Diário: 02/09/2011). 
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O relator ainda destacou que o apelante se mudou para a mesma cidade da 

apelada em 1997, porém, a mulher continuou residindo com a mãe, não tendo iniciado 

a coabitação com o apelante. Para o julgador, este ato foi uma clara demonstração de 

que o relacionamento não excedeu um namoro até o ano de 1999, quando o casal 

começou a morar junto, devido a gravidez da apelada. 

Ou seja, os critérios adotados pelo relator para qualificar o namoro foram a 

gravidez da apelada e só então o início da vida do casal sob o mesmo teto, 

desconsiderando os seis anos de duração do relacionamento antes da existência da 

coabitação entre o casal, bem como, o fato de o apelante ter se mudado de estado 

para ficar perto da apelada. 

Na Apelação Cível de nº 1206004041236, de relatoria da Desembargadora 

Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgada pela Terceira Câmara Cível e publicada em 

01 de fevereiro de 2011, igualmente, discutiu-se sobre a insuficiência da comprovação 

da existência de união estável somente pela longa duração do relacionamento, bem 

como, foi estabelecido como fundamentação da decisão a ausência de coabitação 

entre o casal, sob a justificativa de que um namoro longo com vida sexual ativa entre 

as partes não é o suficiente para a comprovação do elemento subjetivo de constituir 

família. 

No mesmo sentido, da apelação de nº 11040066919 já citada, a Apelação Cível 

de nº 24070628367,37   de relatoria  do  Desembargador  Carlos  Simões  Fonseca, 

 

36 APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. ELEMENTO SUBJETIVO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NAMORO PROLONGADO. DISTINÇÃO. RECURSO 
IMPROVIDO. 1) Pretende a autora (ora apelante) a declaração de existência e dissolução de união estável com 
determinado falecido a fim de habilitar-se como herdeira no inventários dos bens deixados pelo de cujus. 2) O 
reconhecimento de união estável pressupõe a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com 
intenção de constituir família. 3) Não se desincumbiu a parte autora do onus probandi que lhe competia, servindo 
o conjunto probatório a evidenciar a existência de um namoro prolongado; nada mais. 4) O fato de o falecido 
dormir algumas ou muitas noites na casa da autora não é suficiente para caracterizar união estável, pois um 
namoro prolongado, com vida sexual entre as partes, é passível de perdurar sem a intenção de constituir família, 
que é elemento subjetivo indispensável à configuração dessa entidade familiar. Recurso improvido. (TJES, Classe: 
Apelação Civel, 12060040412, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto Designado: 
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 
23/11/2010, Data da Publicação no Diário: 01/02/2011). 
37 APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LISTADOS PELO 
ART.  1.723 DO CÓDIGO CIVIL - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM   OBJETIVO    DE 
CONSTITUIR FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS - COMPANHEIRO SEPARADO DE FATO - 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO   INICIAL. 
1. O art. 1.723 do Código Civil lista os requisitos essenciais para a configuração da união estável: convivência 
pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. 2. Deve-se reconhecer a existência de união 
estável quando o conjunto probatório dos autos demonstra que as partes conviveram como se fossem casados 
durante um longo período e que eram assim considerados na sociedade. 3. Inexiste óbice ao reconhecimento da 
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julgada pela Primeira Câmara Cível e publicada em 08 de abril de 2011, também 

reconheceu como requisito a necessidade de comprovação de que os companheiros 

viviam como se casados fossem, além de incumbir o ônus probatório à companheira 

que estava tentando a declaração de união estável. 

 

2.3. ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

Já no Estado de São Paulo, os julgados analisados estabeleceram aspectos 

mais objetivos, elencando quais seriam as provas aceitáveis para caracterizar a 

existência de uma união estável, conforme se depreende do julgamento da Apelação 

de nº 0002135-54.2012.8.26.003738, proferido pela Sexta Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12 de dezembro de 2013. 

O acórdão citado foi originário do fato do juízo de primeiro grau ter se utilizado 

do argumento de que as provas trazidas aos autos somente atestariam a longa 

duração do relacionamento profissional e afetivo entre o falecido e a apelante, sendo 

estas, insuficientes para comprovar a existência de união estável. 

A apelante afirmou ter vivido em união estável com o falecido pelo período de 

15 anos, tendo a mesma trabalhado como recepcionista do suposto ex-companheiro, 

tendo juntado aos autos comprovantes de recebimento de correspondências no 

endereço em que ela vivia com o de cujus, e trouxe, igualmente, os comprovantes de 

recebimento de correspondências no endereço de trabalho do falecido. 

Ressalta-se que a apelante contraiu matrimônio com o seu empregador um 

mês antes do falecimento deste, no entanto, as partes do relacionamento amoroso 

firmaram documento atestando que o matrimônio possuía a finalidade exclusiva de 

garantir à autora o recebimento do benefício previdenciário do de cujus. O julgador 

reconheceu a existência de um relacionamento afetivo longo e duradouro entre o 

 
 

união estável quando um dos conviventes, embora casado, fosse separado de fato. Precedentes. 4. Recurso 
conhecido e provido. Reforma da sentença de 1º grau. Procedência do pedido inicial. (TJES, Classe: Apelação 
Civel, 24070628367, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 29/03/2011, Data da Publicação no Diário: 08/04/2011) 
38 UNIÃO ESTÁVEL Requisitos Relacionamento público, notório, duradouro, que configure núcleo familiar 
Exigência de convivência estável e duradoura, com a intenção de constituir família Prova documental reveladora 
de relacionamento afetivo longo e duradouro, mas que não ultrapassa os contornos de um simples namoro 
qualificado Existência de declaração firmada por ambos os supostos conviventes, 
(TJ-SP -  APL: 00021355420128260037 SP  0002135-54.2012.8.26.0037, Relator: Francisco Loureiro, Data   de 
Julgamento: 12/12/2013, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2013). 
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casal, porém entendeu que o relacionamento não possuía todas as características 

necessárias para se tratar de uma união estável. 

O relator do caso, Desembargador Francisco Loureiro determinou enquanto 

requisito para a configuração do instituto, a existência de estado de posse de casado, 

devendo haver a comprovação de que a companheira era tratada como se fosse 

casada com o seu companheiro, ou seja, a necessidade do conhecimento popular de 

que ela era a esposa do companheiro. 

Ainda, o relator, ressaltou a necessidade de o relacionamento ser público, 

notório e duradouro, devendo ter sido configurado um núcleo familiar em respeito ao 

estabelecido pela Lei de nº 9278/96. Ressalta-se, que o mesmo aplicou o 

entendimento de que o casal deve possuir uma vida em comum, sem a necessidade 

de viverem sob o mesmo teto, porém a caracterização de unidade familiar, dever ser 

clara, com demonstração de afeto e uso comum do patrimônio existente. 

O Desembargador elencou o que seria considerado prova cabal da existência 

destes requisitos, sendo estes: a necessidade de conta conjunta do casal e 

manifestação de opinião relevante sobre disposição do patrimônio existente, citando 

como exemplo, a aquisição de bens. Destaca-se que o fato da companheira ser 

colocada como beneficiária de plano de saúde ou de seguro de vida, bem como de 

previdência social ou cartões de crédito, são uns dos meios de provas considerados 

pelo relator, posto que comprovam a renda conjunta do casal. 

Foi considerado, igualmente, como um dos motivos primordiais para a ação 

ter sido julgada improcedente, o fato de ter sido provado que a autora teve recursos 

financeiros emprestados pelo de cujus para a construção da residência dela, sendo o 

dinheiro emprestado, descontado do salário da autora. Tal fato foi entendido pelo 

julgador, como a clara demonstração de que o casal optou por manter o patrimônio 

particular isolado do relacionamento, bem como o fato de o seguro de vida do falecido 

manter somente os seus filhos como beneficiários, possuindo a declaração de que 

estes seriam seus únicos herdeiros. 

Neste julgamento, as possíveis provas foram delimitadas, porém restou a 

dúvida se tais provas são os únicos meios possíveis de se comprovar a existência do 

instituto.  Deste modo, o acórdão oriundo da Apelação Cível de nº     3000748- 
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52.2013.8.26.0025,39 julgada pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo e publicado em 09 de dezembro de 2014, não se valeu de 

nenhuma das provas já estabelecidas na outra apelação, adotando parâmetros 

diferenciados. 

Já nesta Apelação Cível, o Desembargador relator Milton Carvalho 

determinou a inexistência de união estável se baseando em depoimentos colhidos 

judicialmente, apesar destes serem divergentes. Os depoimentos afirmaram que o 

casal se intitulava como namorados e não como marido e mulher, apesar de o 

relacionamento amoroso ter tido uma duração longa e ter gerado uma prole em 

comum. Para frisar o seu argumento, o Desembargador se utilizou da inexistência de 

coabitação entre o casal, posto que o falecido morava em uma fazenda e a apelante 

residia na cidade 

A divergência dos depoimentos ocorreu no que se refere à forma de 

tratamento com que o casal exteriorizava o relacionamento perante a sociedade, na 

medida em que duas testemunhas afirmaram que o casal, viviam como se casados 

fossem, e outras duas disseram que o casal se restringia a meros namorados. 

As fundamentações escolhidas pelo relator foram suficientes para o não 

reconhecimento da união estável, tendo ele ressaltado, que a diferenciação deste 

instituto para o namoro qualificado é o grau de comprometimento empregado no 

relacionamento amoroso do casal. 

Deste modo, ficou demonstrado o acolhimento de provas subjetivas, como os 

depoimentos divergentes, ainda que, para a comprovação da longa duração do 

relacionamento, tenha sido apresentada a certidão de óbito do de cujus, na qual 

constava o mesmo endereço de ambos, a existência de uma prole em comum, e a 

comprovação de que a apelante recebia benefício previdenciário pelo INSS na 

condição de companheira do falecido. 

 

2.4. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 

39 RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". A união estável se caracteriza pela convivência 
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723). Prova oral 
conflitante. Versão das autoras que não restou comprovada. Inteligência do art. 333, I, CPC. A ausência do 
propósito de constituir família impede o reconhecimento da entidade familiar e configura o relacionamento 
como mero namoro, que se distingue da união estável pelo grau de comprometimento dos envolvidos. Recurso 
desprovido. (TJ-SP - APL: 30007485220138260025 SP 3000748-52.2013.8.26.0025, Relator: Milton Carvalho, 
Data de Julgamento: 27/11/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2014) 
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No que tange o Estado do Rio Grande do Sul analisa-se duas apelações 

julgadas pela Oitava Câmara Cível de Porto Alegre, ambas de relatoria do 

Desembargador Carlos Stangler Pereira. Importante frisar que nas duas apelações o 

relator se utilizou de parâmetros subjetivos, sem definir um critério de prova suficiente 

para a caracterização da união estável. 

Na Apelação Cível de nº 7000253421240, julgada em 18 de setembro de 2003, 

o apelante pleiteou a reforma da sentença que declarou a existência de união estável 

entre o apelante e a apelada, durante o período compreendido entre 1998 e setembro 

de 1999, concedendo à apelada o direito de partilha sobre um automóvel. O 

entendimento sobre este julgado foi divergente entre os desembargadores e a 

manifestação realizada pelo Ministério Público. 

O Desembargador Carlos Stangler Pereira, relator do caso, entendeu não se 

tratar de união estável, sob o argumento de que a convivência do casal não perdurou 

por longos anos, utilizando-se como meio de caracterização um registro de ocorrência 

policial, relatando a suposta agressão doméstica praticada pelo apelante em face da 

apelada, tendo, assim, a relação, durado nove meses. Ainda, o Desembargador 

sustentou que as provas utilizadas para comprovar a suposta união estável foram 

insuficientes, na medida em que se limitaram a fotografias, folhas de cheques e uma 

nota fiscal. O relator caracterizou o relacionamento amoroso entre o casal como um 

namoro qualificado, posto que o período de tempo de duração não caracterizaria um 

casamento de fato. 

Ademais, afirmou que pelo pouco tempo de convivência tratava-se de uma 

relação efêmera em face de uma denúncia de agressão. O julgador destacou que 

segundo indícios dos autos, a relação não teria passado de interesse sexual, na 

medida em que a convivência não foi restabelecida após a agressão sofrida pela 

apelada, afirmando que somente persistiu o interesse econômico da mulher. 

 
 
 
 

40APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA QUE CARACTERIZA UM NAMORO QUALIFICADO. O    relacionamento do 

homem e da mulher, para merecer a proteção do Estado e ser reconhecido como uma entidade familiar, há de ter o propósito 
de um casamento, e não de um namoro qualificado que, ocorrida a primeira desavença, serve esta de motivo para a separação 
dos conviventes. A prova documental e a prova testemunhal se mostraram insuficientes para o reconhecimento e decretação 
de uma união estável, nos moldes preconizados pelo parágrafo 3º do art. 226 da CF/88, Lei 8.971/94 e Lei 9.278/96, mais o 
artigo 1723 do Código Civil de 2002. (Apelação Cível Nº 70002534212, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Antônio Carlos Stangler Pereira, Julgado em 18/09/2003). 



20 
 

 
 
 

A Desembargadora revisora, Catarina Rita Krieger Martins, divergiu do voto do 

relator, em consonância com a manifestação do Ministério Público, sob o argumento 

de que a união estável também pode ser reconhecida pela forma pela qual se 

exterioriza perante a sociedade, e não somente pelo tempo de duração, especificando 

que a exteriorização se refere aos projetos de vida do casal, necessitando que este 

consiga demonstrar a vontade de constituir família em atos públicos de amor. 

A revisora utilizou como prova da referida exteriorização, a realização do chá 

de panela do casal, no qual ganharam presentes para a formação de um lar comum, 

bem como, pela ocorrência do noivado entre as partes. Todos os referidos momentos 

foram comprovados pelas fotos juntadas aos autos. Ainda, a desembargadora 

considerou como certa a existência de união estável entre o casal, de acordo com os 

depoimentos prestados, afirmando ser controvertido somente o tempo de duração do 

relacionamento. 

Igualmente, ela compreendeu que a Lei de nº 9278/96 estabelece que os bens 

adquiridos durante a constância do relacionamento serão comuns, salvo estipulação 

contrária em contrato escrito, motivo pelo qual considerou desnecessária a 

comprovação da efetiva colaboração financeira da apelada para a aquisição do 

automóvel. Mas o voto da Desembargadora revisora restou vencido. 

Já no julgamento da Apelação Cível de nº 70009906042,41 ocorrido em 02 de 

dezembro de 2004, os critérios de exteriorização do relacionamento amoroso do casal 

foram muito mais exigentes, sendo adotada a fama de festeiro do falecido como prova 

de inexistência de união estável entre o casal. 

A apelante interpôs o recurso devido a improcedência do seu pedido de 

reconhecimento da união estável, posto que o juízo de primeiro grau caracterizou a 

relação como um namoro qualificado, devido ao curto período de duração do 

relacionamento. A autora demonstrou prova da coabitação com o falecido, bem como, 

afirmou a existência de um noivado entre ambos, com a data do casamento prevista 

 
 
 

 

41 APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 
Em tendo a prova testemunhal apresentado contradição, e tendo a prova documental carreada evidenciado 
apenas a existência de um “namoro qualificado”, impõe-se mantença da decisão de primeiro grau, que não 
reconheceu a existência da alegada união estável. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70009906042, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Carlos Stangler Pereira, Julgado em 02/12/2004). 
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para início do ano de 2001, o que somente não se realizou devido à morte do 

companheiro. 

O juízo de primeiro grau utilizou o fato de não ter havido averbação do nome 

da Apelante no registro de imóveis, como prova da ausência de contribuição da 

mesma para a aquisição do imóvel, apesar de o imóvel ter sido adquirido durante a 

constância da suposta união estável. A apelante afirmou ter contribuído para a 

quitação do referido imóvel, utilizando-se dos seus recursos salariais e parcelas 

rescisórias de seu contrato de trabalho, além da verba do seu Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

Também afirmou ter contribuído com valor em dinheiro, resultado de um 

empréstimo concebido por seu pai, oriundo da venda de uma casa. A autora juntou 

como prova o contrato de compra e venda do referido imóvel, além de frisar que o 

falecido obtinha uma renda de somente R$ 1.400,00 mensais, o que seria insuficiente 

para a compra de um bem no valor do imóvel de forma autônoma. Também fez prova 

de que ambos usavam alianças de casados. 

Segundo o voto do relator, Desembargador Antônio Carlos Stangler Pereira, o 

fato do falecido ter sido considerado como um homem festeiro nos autos judiciais, e 

tendo vindo a falecer depois de somente três meses de coabitação com a apelada, 

era o suficiente para não ser reconhecida a união estável entre a apelada e o falecido. 

O julgador frisou que a juntada aos autos de mensagens de amor entre ela e o de 

cujus, e a existência de prova do uso comum de aliança de casados não são 

suficientes para a caracterização da união estável. Os Demais desembargadores 

acompanharam o voto do relator. 

Diante do resultado, percebe-se que o relator adotou o entendimento da 

necessidade de tempo mínimo de duração de um relacionamento como fator 

primordial para a caracterização da união estável, mesmo não expondo qual seria a 

duração dar aquela feição à relação. Ademais, se utilizou de parâmetros 

completamente subjetivos, como o fato de o relacionamento não ter perpetuado após 

uma agressão doméstica, praticada pelo suposto companheiro em face da suposta 

companheira, como prova de que o relacionamento seria efêmero. Além disso, a 

existência de uma fama de festeiro do falecido seria suficiente para ultrapassar os 

argumentos de que ambos viviam como se casados fossem, mesmo com a existência 
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de coabitação, e a criação de um lar comum, além do uso, por parte do casal, de 

alianças de casados. 

 
 

2.5. A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) 
 

 
A problematização sobre os possíveis meios de comprovação da existência de 

uma união estável levou o Conselho nacional de justiça (CNJ) a editar a Resolução de 

nº 40, de nº 40 de 14 de agosto de 2007, a qual dispõe sobre os procedimentos que 

devem ser adotados para o reconhecimento do instituto no âmbito do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Apesar de a referida Resolução ter entrado em vigor no ano de 2007, mencionar 

os procedimentos elencados, estes, não foi utilizado na maioria dos julgamentos que 

discutiram a diferenciação da união estável do namoro qualificado. Para a efetiva 

comprovação da união estável, segundo a Resolução, o requerente deve apresentar 

o documento de identidade do suposto companheiro, acompanhado de no mínimo três 

dos documentos elencados no artigo 2º da Resolução42, sendo estes: a apresentação 

de justificação judicial; a declaração pública de coabitação, realizada pelo tabelião; 

cópia autenticada da declaração conjunta do imposto de renda; disposições 

testamentárias; certidão de nascimento de filho comum; certidão ou declaração de 

casamento religioso; comprovação de residência em comum; comprovação de 

financiamento de imóvel em conjunto; comprovação de conta bancária conjunta, 

existência de apólice de seguro em que conste como beneficiário o companheiro e, 

por fim, a apresentação de qualquer outro elemento que, a critério da Administração, 

se revele hábil para firmar-se convicção quanto à existência da união de fato. 

A Resolução representou um divisor de águas entre a união estável e o 

concubinato, na medida em que estabeleceu a vedação do reconhecimento do 

 
 

 

42 Art. 2' A comprovação da união estável dar-se-á mediante a apresentação de documento de identidade do 
dependente e, no mínimo, três dos seguintes instrumentos probantes: I -justificação judicial; II - declaração 
pública de coabitação feita perante tabelião; III - cópia autenticada de declaração conjunta de imposto de renda; 
IV - disposições testamentárias; V - certidão de nascimento de filho em comum; VI - certidão/declaração de 
casamento religioso; VII - comprovação de residência em comum; VIII - comprovação de financiamento de imóvel 
em conjunto; IX - comprovação de conta bancária conjunta; X - apólice de seguro em que conste o(a) 
companheiro(a) como beneficiário(a); XI - qualquer outro elemento que, a critério da Administração, se revele 
hábil para firmar-se convicção quanto à existência da união de fato. RESOLUÇÃO de nº 40, DE 14 DE AGOSTO DE 
2007, do Conselho Nacional de Justiça. 
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concubinato como união estável, exigindo que os companheiros façam prova43 da 

inexistência de impedimentos decorrentes de outra união para a consagração da união 

estável. 

Conforme já exposto, cada julgador adotou critérios próprios, e em alguns 

casos, alterou-os posteriormente. No que refere ao Estado do Rio de Janeiro, este 

demonstrou ser mais restritivo do que a Resolução do CNJ, na medida em que a 

norma requer somente a apresentação de três dos documentos elencados no artigo 

2º, enquanto que, de acordo com os julgados apresentados, se fez imprescindível a 

comprovação de critérios mais exigentes, como no caso do julgamento da Apelação 

Cível de nº 0007378-36.2004.8.19.020444. De acordo com o Desembargador relator, 

é necessária a comprovação da manutenção de um relacionamento entre duas 

pessoas de sexos diferentes, devendo estas estarem desimpedidas de contraírem 

matrimônio entre si, além de ser imprescindível a coabitação do casal no mesmo 

domicílio. 

Já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se utilizou de alguns dos 

meios de provas presentes na Resolução, porém, deixou de estabelecer o número de 

provas que seriam consideradas suficiente para comprovação da união estável. 

Ademais, no julgamento da Apelação Cível de nº 3000748-52.2013.8.26.0025, o 

relator desconsiderou três meios de provas que comprovariam a existência de união 

estável em consonância com a Resolução do CNJ, na medida em que julgou ser 

insuficiente a comprovação de prole em comum do casal, de residência em e o fato 

de a apelante ser beneficiária, na qualidade de companheira, do INSS. 

A análise comparativa entre os julgados dos Estados do Espírito Santo e do 

Rio Grande do Sul, foi de difícil realização, devido ao fato dos julgadores terem 

estabelecido parâmetros unicamente subjetivos nos acórdãos analisados, motivo 

este, que inviabilizou a comparação com os parâmetros objetivos, definidos na 

Resolução do conselho nacional de justiça. 

 
 

43 Art. 4' A união estável será consignada nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a) somente se comprovada 
a inexistência, entre os companheiros, de qualquer impedimento decorrente de outra união, mediante a 
apresentação de: I - certidão de casamento contendo a averbação da sentença do divórcio ou da sentença 
anulatória, se for o caso; II - certidão de óbito do cônjuge, na hipótese de viuvez. RESOLUÇÃO de nº 40, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2007, do Conselho Nacional de Justiça. 
44TJ-RJ - APL: 00073783620048190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA DE FAMILIA, Relator: JOSE 
CARLOS PAES, Data de Julgamento: 17/11/2009, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
19/11/2009. 
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3. A DECISÃO DO STJ EM 2015 E AS PROVAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO NAMORO 

QUALIFICADO 

 

 

O presente capítulo tratará sobre o julgamento realizado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Cível de nº 1.454.643 - RJ (2014/0067781-5), 

foi relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellize. Conforme demonstrado no capítulo 

anterior, existia uma grande divergência sobre os critérios adotados pelos tribunais 

pesquisados, para a caracterização da união estável. Devido a esta problemática, 

diversos recursos foram interpostos junto ao Superior Tribunal de Justiça pleiteando 

que ele solucionasse a controvérsia existente. 

Note-se que neste REsp, o juízo de primeiro grau declarou a existência de 

uma união estável vivida por ambos, no período anterior ao casamento destes, e 

determinou a partilha do bem adquirido na constância da suposta união vivida por 

ambos. A sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

em sede de apelação, aplicando-se o novo entendimento de inexistência de uma união 

estável. 

Posteriormente, com a análise dos embargos infringentes interpostos pela 

autora, o Tribunal originário reformou novamente a decisão, restabelecendo a sentença 

de primeiro grau, porém, alterando-a no que se refere a partilha do bem adquirido antes 

do casamento do casal, determinando que o referido patrimônio fosse partilhado na 

proporção de dois terços, sendo a maior parte atribuída ao adquirente do bem. 

A interposição do Recurso Especial foi fundamentada na aplicação, pelo 

Tribunal de origem, de requisitos subjetivos da união estável, sem que a fundamentação 

fosse realizada com base nas provas documentadas nos autos judiciais. 

Observa-se a contrariedade apresentada nas decisões proferidas no âmbito 

daquele recurso, demonstrada a dificuldade de distinção entre namoro qualificado e 

união estável. 

 

 
3.1. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL DE Nº 1.454.643 - RJ (2014/0067781-5) 
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Em consequência da divergência clara sobre os meios de distinção do namoro 

qualificado da união estável, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso 

Especial de nº 1.454.643 -  RJ (2014/0067781-5),45   analisou os requisitos legais 

 

45 RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO 
IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 
DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO 
EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, 
POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. 
INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM 
CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, 
EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA. 
NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O 
conteúdo normativo constante dos arts. 332 e 333, II, da lei adjetiva civil, não foi objeto de discussão ou 
deliberação pela instância precedente, circunstância que enseja o não conhecimento da matéria, ante a ausência 
do correlato e indispensável prequestionamento. 2. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final, 
pelo Tribunal de origem (por ocasião do julgamento dos embargos infringentes), qualquer elemento que 
evidencie, no período anterior ao casamento, a constituição de uma família, na acepção jurídica da palavra, em 
que há, necessariamente, o compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e 
material entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no 
exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, ressalta-se, pela contingência e interesses particulares de 
cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da affectio 
maritalis e, por conseguinte, da configuração da união estável. 2.1 O propósito de constituir família, alçado pela 
lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade 
familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção 
de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir 
do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a 
família deve, de fato, restar constituída. 2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma 
união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se 
considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a 
trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não 
hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos 
atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social. 3. Da análise 
acurada dos autos, tem-se que as partes litigantes, no período imediatamente anterior à celebração de seu 
matrimônio (de janeiro de 2004 a setembro de 2006), não vivenciaram uma união estável, mas sim um namoro 
qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento projetaram para o futuro - e não para o 
presente -, o propósito de constituir uma entidade familiar, desiderato que, posteriormente, veio a ser 
concretizado com o casamento. 4. Afigura-se relevante anotar que as partes, embora pudessem, não se valeram, 
tal como sugere a demandante, em sua petição inicial, do instituto da conversão da união estável em casamento, 
previsto no art. 1.726 do Código Civil. Não se trata de renúncia como, impropriamente, entendeu o voto condutor 
que julgou o recurso de apelação na origem. Cuida-se, na verdade, de clara manifestação de vontade das partes 
de, a partir do casamento, e não antes, constituir a sua própria família. A celebração do casamento, com a eleição 
do regime de comunhão parcial de bens, na hipótese dos autos, bem explicita o termo a partir do qual os então 
namorados/noivos, maduros que eram, entenderam por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a 
relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o 
patrimônio haurido. A cronologia do relacionamento pode ser assim resumida: namoro, noivado e casamento. 
E, como é de sabença, não há repercussão patrimonial decorrente das duas primeiras espécies de 
relacionamento. 4.1 No contexto dos autos, inviável o reconhecimento da união estável compreendida, 
basicamente, nos dois anos anteriores ao casamento, para o único fim de comunicar o bem então adquirido 
exclusivamente pelo requerido. Aliás, a aquisição de apartamento, ainda que tenha se destinado à residência dos 
então namorados, integrou, inequivocamente, o projeto do casal de, num futuro próximo, constituir 
efetivamente a família por meio do casamento. Daí, entretanto, não advém à namorada/noiva direito à meação 
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geradores da união estável, descontruindo alguns dos requisitos considerados 

essenciais por muitos julgados para esta distinção. O relator do julgamento, Ministro 

Marco Aurélio Bellize, reconheceu que, na maioria dos casos, a distinção entre os 

institutos é limitada à comprovação da intenção de formar uma família durante a 

constância do relacionamento amoroso. 

O Recurso Especial tratou sobre a possível existência de união estável no 

momento anterior ao casamento. O caso foi surgiu devido ao fato de o casal ter tido 

um domicílio em comum fora do Brasil, ou seja, o requisito da coabitação esteve 

presente no relacionamento amoroso entre as partes, bem como, restou configurada 

a publicidade, a longa duração e a continuidade do relacionamento. 

O quadro fático deste julgamento foi controvertido, pois a recorrida afirmou 

ter-se mudado para a Polônia para dar continuidade ao relacionamento com o 

recorrente, enquanto que este contestou a afirmação, fazendo prova de que ela teria 

ido possuindo a finalidade de fazer um curso de inglês, com as passagens de ida e 

volta compradas, somente não retornando ao Brasil por ter iniciado o curso de 

mestrado, após finalizar o curso de inglês. 

Segundo o relator, a definição deste quatro foi imprescindível para o 

entendimento de que o relacionamento se tratava de um namoro qualificado, na 

medida em que o casal somente foi residir junto por facilidade, e não pela intenção 

clara de constituir um núcleo familiar na Polônia. A diferenciação do namoro 

qualificado se deu ao definir que a intenção de constituir família, desta relação, é 

projetada para o futuro, enquanto que na união estável existe o intuito de constituição 

de uma família de fato no presente. 

Assim foi determinado o marco temporal do aspecto subjetivo, definindo-se 

que intenção de constituir família não pode ser exclusivamente futura, ou seja, o casal 

deve ter a vontade de constituir uma família no momento presente do relacionamento 

amoroso, não sendo suficiente o desejo da criação de uma família posteriormente. 

De acordo com o voto do desembargador relator, a vontade de constituir 

família deve estar presente durante toda a constância do relacionamento, podendo 

ser comprovada a partir da existência do compartilhamento de uma vida em comum 

 
 

 

do referido bem. 5. Recurso Especial provido, na parte conhecida. Recurso Especial adesivo prejudicado. (STJ - 
REsp: 1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 
03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) 
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entre o casal, sendo imprescindível, o irrestrito apoio material e emocional entre os 

companheiros. 

Frisa-se que o Ministro Marco Aurélio Bellize, relator do caso, declarou a 

desnecessidade do requisito da obrigatoriedade da coabitação entre os 

companheiros, para a caracterização da existência da união estável, critério adotado 

por grande parte dos julgadores, anteriormente a esta decisão. 

Nesse sentido, fixou-se o entendimento de que a coabitação de um casal 

somente pode servir como indício da existência, ou não, de uma união estável. Isto 

evidencia que no instituto do namoro qualificado a coabitação é possível, posto que 

nos tempos atuais é comum que namorados residam sob o mesmo teto por 

contingências da vida, inexistindo nestes casos, o animus maritalis. 

Outro fator considerado primordial pelo Ministro Marco Aurélio Bellize, foi o 

fato de o casal não ter buscado realizar a conversão da união estável em casamento, 

e sim, ter contraído matrimônio optando pela escolha do regime de separação parcial 

de bens46, motivo este, que de acordo como relator, ficou demonstrado o marco inicial 

da existência do animus maritalis, sendo este, a partir da data da celebração do 

casamento. 

A opção do regime de bens realizada pelo casal foi considerada prova 

suficiente neste julgamento, para estabelecer que antes do casamento inexistia a 

vontade de comunicação do patrimônio do casal. Com a eleição deste regime, as 

partes teriam manifestado as suas vontades em comum acordo, de não permitir a 

comunicação do patrimônio adquirido anteriormente à celebração do casamento. 

Segundo o entendimento explicitado no julgamento, na existência de vontade 

da comunicação do único bem adquirido antes da constância do casamento, o casal 

teria escolhido o regime da comunhão de bens, e não o regime de separação parcial. 

Note-se que o relator foi claro em determinar que a ausência da conversão da 

união estável em casamento não evidencia renúncia, e sim a livre manifestação de 

vontade entre as partes em comum acordo, de instituir o início de um núcleo familiar 

a partir a constituição do matrimônio. 

O Ministro afirmou que o relacionamento amoroso de dois anos do casal, 

compreendido no período anterior ao casamento, configurou um namoro qualificado, 

 

 

46 Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância 
do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. 
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justificado na inexistência do ânimo de constituir família naquele período, mas, sim, 

no futuro. 

De acordo com todo exposto, parece claro que a decisão não foi suficiente 

para sanar toda a problemática existente a respeito das provas consideradas válidas 

para a caracterização da união estável, dada a ausência de estipulação de critérios 

mais objetivos para caracterizar o instituto, conforme será analisado a seguir. 

 
3.2. A CONTINUIDADE DO SUBJETIVISMO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA UNIÃO 

ESTÁVEL 

 

 

Conforme demonstrado, a decisão proferida no REsp de nº 1454643 RJ 

2014/0067781-5, alterou alguns paradigmas que eram adotados como elementos 

constitutivos necessárias para a validação de uma união estável ou o reconhecimento 

de um namoro qualificado. A decisão foi válida, na medida em que definiu a intenção 

de constituir família como critério de distinção entre namoro qualificado e união 

estável. 

A fixação do entendimento é importante ao se considerar que alguns 

julgadores adotavam a percepção de que a intenção de constituir família poderia ser 

futura, enquanto fator de comprovação da existência de união estável, como, por 

exemplo, o fato de o casal ter contraído noivado. Neste mesmo sentido, a 

Desembargadora revisora, Catarina Rita Krieger Martins, proferiu o seu voto na 

Apelação Cível de nº 7000253421247, já analisada em capítulo anterior. 

O outro parâmetro adotado foi o fato de o casal ter contraído matrimônio após 

a suposta união estável, escolhendo não realizar a conversão em casamento, bem 

como, a realização do casamento com a eleição do regime de separação parcial de 

bens, demonstrando a vontade do casal, segundo o Ministro, de preservar os seus 

bens adquiridos anteriormente ao matrimônio. 

Ocorre que tal parâmetro parece criar a possibilidade de prática de fraude 

pelos companheiros, pois permite que o casal consiga anular uma união estável ao 

contrair posteriormente o matrimônio, agora com a eleição do regime de separação 

parcial ou total dos bens. 

 
 
 

 

47 Apelação Cível Nº 70009906042, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Carlos 
Stangler Pereira, Julgado em 02/12/2004. 
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Conforme referido anteriormente neste estudo, a faculdade de dispor sobre a 

união estável é vedada pela legislação vigente, uma vez que esta, atendidos seus 

requisitos, se caracteriza independente da vontade consciente das partes, facultando 

a elas somente a eleição do regime de bens. 

No entanto, esta decisão parece não ter sido suficiente para diminuir, 

consideravelmente, a possibilidade da presença de julgados baseados unicamente 

em aspectos subjetivos. Ressalta-se que esta decisão não fixou os elementos 

constitutivos do intuito de constituir família, a ausência de critérios objetivos não ajuda 

a limitar48 o princípio do livre convencimento dos julgadores, nestes casos, dentro do 

espírito do novo Código de Processo Civil.49
 

A adoção de aspectos amplamente subjetivos segue complexa para a 

comprovação da existência de uma união estável, pois dificulta a uniformização das 

decisões e, em consequência, pode gerar certa insegurança jurídica para o acesso às 

garantias constitucionais conferidas ao instituto. 

O subjetivismo das decisões parece dificultar a construção de um padrão 

objetivo, como o apresentado na Resolução de nº 40 do Conselho Nacional de Justiça, 

a qual elencou os documentos comprobatórios do critério subjetivo da intenção de 

constituir família. A existência de uma regulamentação sobre os meios constitutivos, 

ainda se mostra necessária para evitar a caracterização injusta do namoro qualificado 

ou da união estável. 

 
CONCLUSÃO 

 

 
Considera-se atendido o objetivo do trabalho, qual seja, demonstrar o dissídio 

jurisprudencial existente nas decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça 

trabalhados, no período anterior ao julgamento do REsp de nº 1454643 RJ 

2014/0067781-5, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial, a 

subjetividade dos critérios adotados, o qual parece ter sido mantido nos posteriores 

julgados do STJ. 

Avaliou-se as decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, 
 
 
 

48 Ainda que a decisão tenha sido proferida antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, não é demais 
destacar que ela orienta todas as decisões atuais e futuras acerca da difícil distinção 
49 Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, 
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
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Espírito Santo, São Paulo e do Rio Grande do Sul, colhidas em função da maior 

facilidade de acesso, levando em conta que tais julgados são protegidos pelo segredo 

de justiça. 

O trabalho se ocupou em discutir a diferenciação entre união estável e namoro 

qualificado, avaliando cada instituto em si, anotando, posteriormente a adoção nestes 

Tribunais, de aspectos subjetivos como meios constituição do intuito de constituição 

de família. 

Do exibido pelos julgados, pode-se perceber, que a aplicação exclusiva 

de aspectos subjetivos nas decisões sobre a existência ou não de um namoro 

qualificado, pode gerar insegurança jurídica para casais que vivem uma união estável, 

na medida em que pode dificultar o acesso à proteção garantida constitucionalmente 

ao instituto regulado em lei. 

As dificuldades surgidas ao longo dos autos dos julgamentos dos Tribunais 

dos Estados, pareciam ter seu fim anunciado com uma decisão definitiva a respeito 

do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Todavia, o julgamento proferido pelo STJ em 2015, parece, enfim, não ter sido 

suficiente para resolver esta problemática, de modo que não uniformizou os elementos 

constitutivos do intuito de constituir família, mantendo a possibilidade de que os 

julgamentos sejam fundamentados exclusivamente em aspectos subjetivos em cada 

caso concreto. 
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