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RESUMO 

 

 

A sociedade atual, segundo Zygmunt Bauman, é considerada líquido-moderna, 
ou seja, baseia-se no consumo e na celeridade, tanto de compra quanto de 
relações. Afirma e concretiza a descartabilidade dos produtos e dos indivíduos. 
Fato este que impacta diretamente nas formas de expressão do amor e na 
configuração das relações afetivas. Com as diversas modalidades de 
relacionamentos e as alterações na sociedade, uma zona cinzenta se 
estabeleceu entre o namoro e a união estável. Essas formas de 
relacionamento, em certos casos, geraram comportamentos sociais 
semelhantes, apenas se diferenciando no que respeita a vontade de constituir 
uma família e os efeitos jurídicos gerados. Assim, faz-se necessário limitar uma 
relação para que não configure a outra, surgindo, para esse fim, o contrato de 
namoro. Esse contrato atípico realizado entre o casal afirma que a relação 
vivida pelos envolvidos é um namoro, logo, que não possuem objetivo de 
formar uma família e nem desejam a incidência de efeitos patrimoniais no 
relacionamento, assegurando que o relacionamento se dê da forma pretendida, 
concretizando a teoria do Direito de Família mínimo. A eficácia e a validade do 
contrato de namoro são um ponto de divergência na doutrina pátria. Alguns 
autores defendem a invalidade do contrato, logo, não seria eficaz por tentar 
afastar a lei imperativa, a qual determina a existência da união estável. Em 
sentido contrário, há a posição que defende a validade e a eficácia do contrato 
de namoro, com base na legislação brasileira, a qual permite a existência de 
contratos atípicos. Essa controvérsia é abordada no presente trabalho, no qual 
se obtém o entendimento pela validade e eficácia do contrato de namoro, 
assegurando, assim, a dignidade da pessoa humana e a autonomia privada 
dos indivíduos. 
 

Palavras-chave: Contrato de namoro. Direito das Famílias mínimo. Sociedade 

líquida. Namoro qualificado. União estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 
The current society, according to Zygmunt Bauman, is considered liquid 
modern, that is, based on consumption and speed, both in terms of purchase 
and relationships. It affirms and materializes the disposability of products and 
individuals. This fact directly impacts the forms of expression of love and the 
configuration of affective relationships. With the various types of relationships 
and changes in society, a gray area has established itself between dating and a 
stable union. These forms of relationship, in specific cases, generated similar 
social behavior, only differing in terms of forming a family and the legal effects 
generated. Thus, it is necessary to limit one relationship so that it does not 
configure the other, and for this purpose, the dating contract appears. This 
atypical contract between the couple states that the relationship experienced by 
those involved is a dating relationship, therefore, they do not have the objective 
of forming a family and do not want the impact of patrimonial effects on the 
relationship, ensuring that the relationship takes place as intended, 
materializing the theory of minimal family law. The effectiveness and validity of 
the dating contract are a point of disagreement in the homeland doctrine. Some 
authors defend the invalidity of the contract, therefore, it would not be effective 
for trying to remove the mandatory law to determine the existence of a stable 
union. In the opposite sense, there is the position that defends the validity and 
effectiveness of the dating contract, based on Brazilian legislation, which allows 
the existence of atypical contracts. This controversy is addressed in the present 
work, in which is the understanding of the validity and effectiveness of the 
dating contract is obtained, thus ensuring the dignity of the human person and 
the private autonomy of individuals. 
 

Keywords: Dating contract. Minimum Family Law. Liquid society. Qualified 

dating. Stable union. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o escopo de delinear e desenvolver a problemática 

em torno do contrato de namoro, haja vista a divergência doutrinária relativa à 

eficácia e à validade deste contrato atípico. 

Para compreender as posições doutrinárias e a finalidade do contrato 

de namoro faz-se necessário percorrer um caminho que se inicia na atual 

configuração da sociedade.  

A fim de esclarecer o este cenário, no primeiro capítulo deste estudo, 

foi desenvolvida a teoria da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, com 

foco principal no amor-líquido.  

Com a compreensão do momento vivido pelos indivíduos, observamos 

a existência de diversas configurações de relações afetivas, objeto de análise 

do segundo capítulo deste trabalho.  

No terceiro capítulo desenvolve-se a diferenciação entre a união 

estável e o namoro qualificado, modalidades de relações brevemente 

mencionadas no capítulo anterior, haja vista que é nessa lacuna normativa que 

surge o contrato de namoro, objeto mediato deste trabalho. 

Cumpre destacar, que ainda nesse capítulo, há a apresentação da 

Teoria do Direito de Família Mínimo, segundo a qual o Estado deverá interferir 

nas relações familiares em ultima ratio, priorizando, assim, a autonomia de 

vontade das partes.  

No quarto capítulo há, inicialmente, uma breve demonstração do 

movimento de contratualização das relações afetivas no ordenamento jurídico 

pátrio, concretizando, assim, o exposto no capítulo anterior sobre o crescente 

movimento de diminuir a interferência estatal nas famílias, deixando-as livres 

para criar seu próprio regramento e organização. 

Percorrido esse caminho, resta demonstrado de onde emerge o 

contrato de namoro, quais efeitos busca evitar e em qual configuração de 

sociedade ele se situa. Há, assim, a apresentação da finalidade do contrato de 

namoro, a divergência em torno de sua eficácia e a teoria da qual decorre, o 

common law marriage.  

Finaliza-se o trabalho com a conclusão, na qual serão demonstrados 

os resultados da presente pesquisa. 



Cumpre ressaltar que, para formar esta tese, foram utilizados os 

métodos qualitativo e dedutivo, nos quais se busca a análise de documentos e 

a formação de uma compreensão textual. Ademais, foram utilizadas teses de 

estudiosos dos temas tratados no presente estudo, como o sociólogo Zygmunt 

Bauman e a autora Marília Pedroso Xavier, além de diversos doutrinadores 

civilistas. A pesquisa jurisprudencial foi utilizada para complementar este 

estudo no que tange a atual posição dos tribunais pátrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SOCIEDADE LÍQUIDA E MODERNIDADE 

 

Para adentramos as possíveis configurações de relacionamentos 

amorosos na sociedade, precisamos fazer uma análise da própria sociedade, a 

qual, segundo o Sociólogo Zygmunt Bauman é denominada “Líquido-moderna”, 

ou seja, 

 
 
é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus 
membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário 
para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A 
liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram 
mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-
moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por 
muito tempo. (BAUMAN, 2007, p. 07). 
 
 

Observa-se, assim, um novo modo de vida, que decorre das mudanças 

sociais e políticas ocorridas no fim do século XX, o qual trata a impermanência 

e incerteza como características permanentes da sociedade. Os institutos, 

valores e a própria população se tornaram fugazes e precários, identificados 

por sua fluidez, o que de fato caracteriza o líquido, como demonstra claramente 

o estado físico (XAVIER, 2020). 

Marília Pedrosa Xavier (2020, p. 33) afirma que “Na sociedade líquido-

moderna, viver significa adentrar em uma grande sucessão de reinícios, já que 

nada tende a ser duradouro”. Ou o indivíduo acompanha as mudanças se 

reinventando constantemente ou ficará obsoleto. Segundo a autora (XAVIER, 

2020, p.33), “surge um ‘homem sem vínculos’, individualista, que almeja 

usufruir da companhia de outro sem que isso lhe traga responsabilidades”.  

Essa nova personalidade dos indivíduos reflete diretamente em seus 

relacionamentos amorosos. Os vínculos passaram ser instáveis e praticamente 

inexistentes, podendo ser revogados a qualquer tempo, sem qualquer 

preocupação ou responsabilidade com os sentimentos alheios, se é que 

existem sentimentos de alguma das partes. O que torna a situação mais 

surpreendente é a constante busca dos indivíduos por vínculos fortes e 

intensos, porém passíveis de extinção a qualquer tempo. (XAVIER, 2020). 

O tópico central da vida líquido-moderna é o consumo, o qual está 

além da necessidade de consumir para a sobrevivência. O consumo perfaz um 

modo de vida. (XAVIER, 2020). Segundo a autora Marília Pedroso Xavier 



(2020, p. 36), “o consumo, portanto, é capaz de definir a inclusão e a exclusão 

dos cidadãos na sociedade”. 

Zygmunt Bauman diferencia o consumismo do consumo para a melhor 

definição dos pilares da presente sociedade. Segundo o autor,  

 
 
Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social 
resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 
rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao 
regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa 
da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a 
integração e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos 
humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante 
nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim como 
na seleção e execução de políticas de vida individuais. [...] De 
maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e 
uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é 
um atributo da sociedade. (BAUMAN, 2008, p. 25). 
 
 

O consumo, por si só, alimenta o desejo de possuir, da constante 

atualização e do rápido descarte. Essas características sociais perfazem o 

fundamento e os valores das pessoas que compõem a sociedade. Logo, se 

agem desse modo em seu âmbito interno, assim será com as suas relações. 

(XAVIER, 2020). Dessa forma, os indivíduos buscam o novo, experimentações 

diversas, colecionam experiências e, por fim, acabam objetificando as pessoas. 

O consumismo trouxe para a sociedade uma nova percepção do 

tempo. O lapso temporal entre um ato de consumo e o próximo deve ser curto 

para a maior satisfação do indivíduo e reconhecimento coletivo. Qualquer 

espera é considera perda de tempo, qualquer coisa a longo prazo é 

considerada uma forma de procrastinação. (XAVIER, 2020). 

Assim, os indivíduos passam a ser vistos não somente pelos bens que 

possui, mas, também, pelo tempo gasto entre o desejo e a concretização do 

consumo. (BAUMAN, 2005). 

 Além da alteração do tempo, o consumo exacerbado trouxe para a 

sociedade a descartabilidade, ou seja, os bens consumidos são facilmente 

descartados, seja pela alteração da moda ou pela obsolescência. Fato é que 

tudo passou a ser dispensável, inclusive os próprios seres humanos. (XAVIER, 

2020). 

As pessoas da atual configuração de sociedade, apesar de se 

mostrarem fortes perante toda celeridade e dispensabilidade vividas, sofrem 



demasiadamente com excessos, superficialidades, ansiedades e, 

principalmente, medos. (XAVIER, 2020). 

 
 
Os medos agora são difusos, eles se espalharam. É difícil definir e 
localizar as raízes desses medos, já que os sentimos, mas não os 
vemos. É isso que faz cm que os medos contemporâneos sejam tão 
terrivelmente fortes, e os seus efeitos sejam tão difíceis de amenizar. 
Eles emanam virtualmente em todos os lugares. (BAUMAN, 2010, p. 
73). 
 
 

Segundo a autora Marília Pedroso Xavier (2020, p. 53), “o medo se 

torna um importante aliado na manutenção do mercado de consumo”, pois os 

indivíduos buscarão, de alguma forma, protegerem-se. 

Em suma, de acordo com a autora supramencionada, 

 
 
O consumismo parece ser guiado por uma espécie de carpe diem: 
não tolera esperar pela satisfação de seus desígnios. Com o advento 
do cartão de crédito, o intervalo entre desejo e tempo é radicalmente 
encurtado. Tudo isso faz com que se viva segunda uma mentalidade 
de “curto prazo”, tornando a modernidade líquida a era da cultura 
“agorista”. 
A “síndrome da impaciência”, aliada à concessão exacerbada de 
crédito, fez com que o indivíduo simplesmente não mais aceitasse 
frustrações e adquirisse tudo o que quisesse. O imperativo de 
consumir se torna um fim em si mesmo, acelerando cada vez mais o 
descarte das mercadorias. Essa configuração social possui como 
produtos mais abundantes lixo e refugo. Até mesmo seres humanos 
integram a categoria dos refugos, sendo tidos como inúteis, 
dispensáveis. (XAVIER, 2020, p. 55). 
 
 

Esse cenário social, sintetizado no trecho acima, impacta diretamente 

todas as searas da vida de um indivíduo. Dessa forma, não seria diferente com 

o amor e as relações originárias neste.  

 

2.1. AMOR LÍQUIDO 

 

Além das alterações na sociedade já apresentadas no item anterior, a 

liquefação da sociedade alterou consideravelmente os relacionamentos 

afetivos. 

O amor que advêm do matrimônio demonstra, de forma clara e 

concisa, a necessidade de solidez para o desenvolvimento e duração da 

relação. (XAVIER, 2020). Amar, conforme explicita Marília Pedroso Xavier 



(2020, p. 56), “exige dedicação, tolerância e respeito ao próximo – para alguns, 

até mesmo certa dose de auto sacrifício. Amar pressupõe a vontade de 

partilhar as nuances da vida, criando aos poucos algo quase transcendental.” 

Ocorre que, atualmente, há a valorização do imediatismo em todas as 

searas da vida humana. Assim, qualquer demanda maior de tempo e/ou 

esforços é rechaçada. (XAVIER, 2020). 

O cenário observado é de que as relações duradouras são uma fonte 

de opressão, as partes se sentem sufocadas, assim, os indivíduos dão 

preferência as relações fracas e sim vínculo efetivo, logo, absolutamente 

transitório. (XAVIER, 2020). 

Zygmunt Bauman analisa essa transitoriedade sob a ótica do consumo: 

 
 
Consideradas defeituosas ou não “plenamente satisfatórias”, as 
mercadorias podem ser trocadas por outras, as quais se esperada 
que agradem mais, mesmo que não haja um serviço de atendimento 
ao cliente e que a transação não inclua a garantia de devolução do 
dinheiro. Mas, ainda que cumpram o que delas se espera, não se 
imagina que permaneçam em uso por muito tempo. Afinal, 
automóveis, computadores ou telefones celulares perfeitamente 
usáveis, em bom estado e em condições de funcionamento 
satisfatórias são considerados, sem remorso, como um monte de lixo 
no instante em que “novas e aperfeiçoadas versões” aparecem nas 
lojas e se tornam o assunto do momento. Alguma razão para que as 
parcerias sejam consideradas uma exceção à regra? (BAUMAN, 
2004, p. 28). 
 
 

 O casamento é, nesse contexto, substituído por outras configurações 

de relacionamentos. Observa-se nessas novas formas de relação amoras um 

caráter experimental, logo, de menor comprometimento entre os envolvidos. É 

cada vez mais comum casais com vidas totalmente independentes da do 

parceiro. (XAVIER, 2020). 

Cumpre destacar que para a manutenção das relações flexíveis, a 

banalização do sexo foi crucial. Bem como salienta Bauman e Tim May (2010, 

p.144), “sem o peso do amor, o sexo é reduzido a uma descarga de tensão, na 

qual um parceiro é usado como meio essencialmente descartável para um fim”. 

A cantora Rita Lee apresenta na música “Amor e Sexo” (2003) a 

dualidade entre o amor e o sexo, os quais que em um dado momento da 

sociedade somente eram vistos juntos, ou seja, o sexo só ocorria se 

decorresse do amor; e atualmente são vistos como opostos e desvinculados:  



 
 
Amor é cristão 
Sexo é pagão 
Amor é latifúndio 
Sexo é invasão 
Amor é divino 
Sexo é animal 
Amor é bossa nova 
Sexo é carnaval 
 
[...] 
 
Amor sem sexo 
É amizade 
Sexo sem amor 
É vontade  
 
 

Em síntese, conforme explicita Marília Pedroso Xavier (2020, p. 59), 

“Considerando que o amor é uma conquista, em geral longa e trabalhosa, 

parece interessante a existência de relacionamentos que ofereçam as 

benesses de uma união sem, no entanto, demandar uma estrita reciprocidade 

em troca”. 

Ao passo que a purificação do sexo foi um marco essencial para 

impermanência das relações amorosas, a insegurança decorrente da 

sociedade líquida é seu outro pilar, conforme demonstra Marília Pedroso 

Xavier: 

 
 
[...] enquanto o início do vínculo amoroso pressupõe a anuência 
mútua do casal, seu rompimento pode ser oriundo da vontade de 
apenas um dos parceiros. Caberá ao outro unicamente aceitar a 
rejeição sofrida. Por isso, há sempre certa dose de ansiedade nos 
parceiros, [...]. (XAVIER, 2020, p. 59) 
 
 

Decorre destes pilares o ponto nevrálgico do amor líquido, segundo a 

autora Marília Pedroso Xavier: 

 
 
A principal característica do amor líquido vem a ser a ambigüidade 
surgida entre dois anseios que dificilmente serão satisfeitos 
concomitantemente: pertencimento e individualidade.180 Ao mesmo 
tempo que o indivíduo deseja fugir da solidão e estar inserido em 
algum tipo de parceria, não aceita sem grandes resistências abrir 
mão de sua tão sagrada liberdade. O problema é que a satisfação de 
uma dessas necessidades, em regra, engendra a insatisfação de 
outra. (XAVIER, 2020, p. 60). 
 
 



 Não há exemplo prático melhor para demonstrar a liquidez da 

sociedade moderna que os aplicativos e sites de relacionamento.  

Nesses ambientes, os participantes cadastram dados básicos, como 

nome, idade, localidade e uma descrição rápida de si, além, é claro, de 

algumas fotos. Nesse perfil, fotos de outras pessoas aparecem e você analisa 

se o exposto te agrada ou não. Supondo que haja uma compatibilidade entre 

duas pessoas, ou seja, os dois se curtiram, há o “match”. Neste momento abre 

um chat para que possa ocorrer alguma comunicação entre as partes 

envolvidas. 

Na prática há um cardápio humano repleto de pessoas para possíveis 

relacionamentos. O critério de escolha nas curtidas é básico: atração física. 

Não há qualquer interação anterior ou, até mesmo, profunda para fazer 

qualquer escolha fundamentada. 

Segundo Marília Pedroso Xavier, os relacionamentos virtuais podem 

oferecer diversas benesses: 

 
 
As vantagens que oferecem são várias: (i) a desnecessidade de um 
engajamento full time e da obrigação de estar sempre disponível para 
o outro; 181 (ii) a possibilidade de flertar com muitos parceiros de 
forma incrivelmente rápida; (iii) a facilidade no ato de rompimento do 
laço eletrônico, uma vez que é possível terminar instantaneamente, 
com um mero click, sem que haja confusão ou remorsos. (XAVIER, 
2020, p. 60). 
 
 

Todas as vantagens apresentadas pela autora refletem o amor líquido. 

A celeridade na busca de encontros permanentes faz com que as pessoas 

percam sua posição humana e se tornem um objeto em uma vitrine online, na 

qual se espera um encontro físico ou um simples ato sexual. O qual se não for 

do agrado de uma das partes, não irá se repetir. Não há outras chances, é uma 

experiência rápida e finita.  

 

 

 

 

 

 



3. ESCALADA DO RELACIONAMENTO HUMANO: DO FICAR AO CASAR 

 

Euclides de Oliveira cunhou a expressão “escalada do relacionamento 

humano” (2006) a fim de demonstrar a evolução que a maioria das relações 

afetivas perpassa para atingir o casamento, o qual seria a concretização e 

ponto alto da relação. 

Todavia, a sociedade moderna não acompanha de forma rígida essas 

fases, as relações são definidas por uma maior fluidez e dificuldade de 

caracterização, conforme abrangido no capítulo anterior. 

A escalada do relacionamento humano perpassa pelo: ficar; namorar; 

noivar; e casar. (OLIVEIRA, 2006). Adiciona-se, devido ao contexto atual, a 

escalada outros fins possíveis, como o namoro qualificado e a união estável. 

Cumpre ressaltar que as fases podem estar vinculadas ou não, além de não 

seguirem necessariamente uma linearidade crescente.  

 

3.1. FICAR 

 

O ficar é a fase inicial da escalada dos relacionamentos humanos. É o 

momento posterior a paquera – conversas, trocas de olhares e demonstrações 

de interesse –, que deu certo. Caracteriza-se por ser uma relação momentânea 

e sem compromisso. Pode se resumir a um único beijo ou em um momento 

juntos, como ocorre, por exemplo, quando dizem: “ficamos a noite toda na 

festa”. (OLIVEIRA, 2006)  

Segundo a psicóloga Jaqueline Cavalcanti,  

 
 
O “ficante” é um indivíduo pertencente a uma cultura sexual erotizada 
ao máximo, caracterizada pelo esvaziamento da ética, pela influência 
da mídia, pela banalização do sensível, pela espetacularização da 
vida cotidiana, pela estereotipia e pela estetização generalizada. Um 
indivíduo que, bombardeado a todo instante por novos produtos de 
consumo, ideais, valores, modelos e categorias, é estimulado a 
consumir-usar-trocar. Um indivíduo que busca o prazer e que, 
simultaneamente, procura dar conta da sua desorientação. (2001, p. 
65-66). 
 
 

A ficada é um momento de prazer e sensações, “é o absoluto 

desapego ao compromisso” (OLVEIRA, 2006, p. 7). Essa ausência de 



sentimentos e responsabilidade é justificada pelo medo de se entregar a 

alguém e acabar se magoando, estes anseios decorrem de traumas em 

relações anteriores.  

Segundo a autora Jaqueline Cavalcanti (2016, p. 327), “não se 

envolver profundamente é uma maneira de evitar o sofrimento, além de ser 

uma estratégia para não ter de se confrontar com tudo aquilo que diz respeito 

ao comprometimento com o outro”. 
 
 
Aqueles que “ficam” permanecem juntos? Quase sempre não. Há um 
certo paradoxo na resposta, mas o certo é que geralmente o “ficar” é 
transitório, quase uma brincadeira e “pega-pega”, até que os 
parceiros se ajustem por repetições do encontro. No “ficar ficando” já 
se observa um crescimento na escala amorosa, porque passa a 
haver um certo compromisso de permanência (vejo você amanhã, me 
ligue...). (OLIVEIRA, 2006, p. 5) 
 
 

O ficar não gera efeitos jurídicos por si só, desde que fique no plano da 

experimentação inconsequente. A situação se altera em alguns casos, como no 

recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n. 

557.365 de Rondônia, 3ª Turma do STJ, julgado em 07 de abril de 2005, no 

qual a mulher engravidou em uma ficada. 

 
 

Direito civil. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade. 
Exame pericial (teste de DNA). Recusa. Inversão do ônus da prova. 
Relacionamento amoroso e relacionamento casual. Paternidade 
reconhecida. 
- A recursa do investiga em se submeter ao teste de DNA implica a 
inversão do ônus da prova e consequente presunção de veracidade 
dos fatos alegados pelo autor. 
- Verifica a recusa, o reconhecimento da paternidade decorrerá de 
outras provas, estas suficientes a demonstrar ou a existência de 
relacionamento amoroso à época da concepção ou, ao menos, a 
existência de relacionamento casual, hábito hodierno que parte 
do simples ‘ficar’, relação fugaz, de apenas um encontro, mas 
que pode garantir a concepção, dada a forte dissolução que 
opera entre o envolvimento amoroso e o contato sexual. Recurso 
especial provido. (STJ – Resp: 557365 RO 2003/0105996-8, Relator: 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2005, T3 – 
TERCEIRA TURMA, Dada de Publicação: DJ 03/10/2005, p. 242. 
Grifo nosso). 

 
 
Em suma,  

 
 
Nessa prática, o que mais importa é o prazer próprio, tudo aquilo que 
diz respeito ao próprio indivíduo. O outro só interessa a ele enquanto 



fonte de deleite, para além disse ele corre o risco de ser visco como 
um estorvo, alguém que cerceia a liberdade individual, que, com certa 
facilidade, torna-se descartável e é esquecido. (CHAVES, 2016, p. 
328). 
 
 

3.2. NAMORAR 

 

Dentro do contexto das transformações ocorridas no campo da família, 

ocupa especial posição o namoro, o qual teve o seu significado radicalmente 

alterado.  

  
 

O namoro à moda antiga se fazia cauteloso e era até difícil chegar 
aos beijos e abraços, o que só acontecia depois de certo tempo de 
espera e da aprovação familiar (era comum o namoro incipiente no 
sofá da sala dos pais da moça, sob olhares críticos e vigilantes dos 
donos da casa). Hoje é sabidamente mais aberta a relação, que logo 
se alteia para os carinhos mais ardentes e com boa margem de 
liberalidade (fim de semana a sós, viagens, sexo quase declarado). 
(OLIVEIRA, 2006, p. 328) 

 
 

Nessa forma de relacionamento é intrínseco o comprometimento e a 

afetividade entre os enamorados. Além do respeito mútuo e a fidelidade entre 

os envolvimentos. (OLIVEIRA, 2006).  

Apesar do maior comprometimento que no “ficar”, o namoro é, também, 

uma relação liberal. Ainda é um momento de experimentação, de conhecer o 

outro, seus interesses e planos futuros, o que pode levar à maior sintonia do 

casal e possibilidade de um casamento futuro ou a separação pela dissonância 

dos enamorados. 

 Essa liberalidade se traduz no sentido de que o relacionamento não 

necessariamente levará o casal ao altar. Diferente do que ocorria nas relações 

à moda antiga, tendo em vista que o namoro era um breve período que 

precedia o matrimônio, utilizado principalmente para a organização e o 

planejamento do casamento. (XAVIER, 2020). 

Em relação às consequências jurídicas do namoro, essas não são 

diversas das aplicadas durante o “ficar”. (OLIVEIRA, 2006). “No entanto, são de 

particular complexidade as situações em que estão em pauta namoros que 

configuram convivência pública, contínua e duradoura entre as partes” 

(XAVIER, 2020, p. 93). 

 



3.2.1. Namoro qualificado 

 

Maria Rúbia Cattoni Poffo cunhou a expressão “namoro qualificado” 

para tratar os namoros em que  

 
 

os namorados não assumem a condição de conviventes porque 
assim não desejam, são livres e desimpedidos, mas não tencionam 
naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade 
família. 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, pernoitando um na casa do outro com 
freqüência, ou seja, mantêm verdadeira convivência amorosa, porém, 
sem objetivo de constituir família. (POFFO, 2010). 

 
 
Esse tipo de relação vem tomando grande proporção na sociedade, por 

se tratar de um relacionamento com grande comprometimento das partes, mas 

não há os direitos e deveres de outras relações como a união estável e o 

casamento (POFFO, 2010). 

 
 
Um exemplo da capilaridade do tema é o caso dos paulistanos 
Isabela* e Matheus* (os nomes foram alterados a pedido do casal, 
que pediu para não se identificado), [...].  
[...] 
Depois de três anos de namoro, os dois decidiram, há pouco tempo, 
que iriam morar juntos. Ao conversarem sobre o assunto, concluíram 
que, apesar da mudança, não tinham a intenção de se casarem. Com 
isso, veio a necessidade de definir melhor juridicamente a relação. 
[...] 
O principal objetivo do casal é evitar possíveis problemas no futuro. 
“Muitas pessoas em relacionamentos não querem pensar na 
possibilidade de não estarem mais juntos. Mas temos que pensar, 
principalmente nós que somos jovens”, diz ela. (ROMANI, 2019). 
 
 

O exemplo acima demonstra um casal que vive um namoro qualificado 

com as características desse relacionamento perfeitamente demonstradas, 

quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura, além de não 

possuírem a finalidade de constituir uma família juntos. 

A característica desse relacionamento não ter a finalidade de constituir 

uma família é a mais importante do namoro qualificado, pois este é o ponto 

nefrálgico de diferenciação dessa relação com a união estável.  

 



3.3. NOIVAR 

 

O noivado é uma evolução do namoro, suas características são 

extremamente semelhantes. A única diferença consiste na formalização do 

interesse das partes em formalizar um matrimônio. (OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Euclides de Oliveira (2006, p. 15), “não há previsão legal do 

noivado, como, de resto, o Código também não menciona as situações de 

namoro e, menos ainda, o envolvimento do simples ‘ficar’”.  

Cumpre ressaltar que apesar do noivado caracterizar o interesse no 

casamento e sua proximidade, não há que se falar em indenização quando 

este é desfeito em condições normais, conforme julgamento da Apelação Cível 

nº 1.0480.12.016815-2/001 julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL – ROMPIMENTO DE NOIVADO – INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CABIMENTO – 
AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FALTA DE PROVA DE DANO 
MATERIAL. 
- A simples ruptura de um noivado não pode ser causa capaz de 
configurar dano moral indenizável, salvo em hipóteses excepcionais, 
em que o rompimento ocorra de forma anormal e que ocasione, 
realmente, à outra pessoa uma situação vexatória, humilhante e 
desabonadora de sua honra, o que, no caso dos autos, como visto, 
não ocorreu. 
- Não se há de falar em indenização por dano material, no caso de 
rompimento de noivado, se não há provas nos autos de culpa de 
quem quer que seja pelo rompimento havido e sequer das despesas 
realmente feitas com a preparação da cerimônia. (TJ-MG – AC: 
10480120168152001 MG, Relator: Desembargador Evandro Lopes 
da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de 
Publicação: 15/12/2015) 
 
 

3.4. UNIÃO ESTÁVEL 

 

Em relação à união estável faz-se necessário um breve contexto 

histórico, pois essa entidade familiar durante muito tempo foi rejeitada 

socialmente. Fato este presente no Código Civil de 1916, que omitiu a 

regulamentação de entidades extramatrimoniais e, além disso, as punia. Esses 

relacionamentos havidos fora do casamento eram denominados de 

concubinato. (DIAS, 2016).  

Ao perceber inúmeras injustiças ocorrendo, o poder judiciário passou a 

reconhecer a existência da uma sociedade de fato, na qual, segundo a autora 



Maria Berenice Dias (2016, p. 408), “os companheiros eram considerados 

‘sócios’, procedendo-se à divisão de ‘lucros’, a fim de evitar que o acervo 

adquirido durante a vigência da ‘sociedade’ ficasse somente com um deles”.  
 
 
Com o passar do tempo, as uniões extramatrimoniais acabaram por 
merecer a aceitação da sociedade, levando a Constituição a dar nova 
dimensão à concepção de família ao introduzir um termo 
generalizante: entidade familiar. Alargou-se o conceito de família. 
Relacionamentos além dos constituídos pelo casamento passaram a 
merecer a especial proteção do Estado. Foi emprestada juridicidade 
aos enlaces extramatrimoniais até então marginalizados pela lei. 
Assim, o concubinato foi colocado sob regime de absoluta legalidade. 
As uniões de fato entre um homem e uma mulher foram reconhecidas 
como entidade familiar, com o nome de união estável. (DIAS, 2016, p. 
408). 
 
 

A união estável, segundo Euclides de Oliveira, 

 
 
Consiste numa relação de puro afeto entre homem e mulher. A 
comunhão de vida que se estabelece por essa via informal tem por 
objetivo a mútua felicidade e a formação de uma família, sem 
necessidade de intervenção cartorária ou judicial. (2006, p. 17/18). 
 
 

Apesar de não ser conceituada pela legislação brasileira, a união 

estável tem seus requisitos expostos no artigo 1.723 do Código Civil. 

 
 
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 
de família. (BRASIL, 2002). 
 
 

Por convivência pública entende-se que o casal deve se apresentar 

como se casados fossem em seu meio de convívio. Não há a necessidade de 

esconderem a relação em seus ciclos de amizade e familiar. A relação ganha 

notoriedade. (DIAS, 2016). 

A continuidade e durabilidade do vínculo não dizem respeito ao lapso 

temporal mínimo de convivência, mas, sim, que a relação não sofre com 

diversos términos, e possui duração suficiente para a comprovação dos demais 

requisitos. Esse requisito demonstra que a união não é circunstancial e 

conturbada. (DIAS, 2016; e POFFO, 2010). 

Em relação ao requisito de ter a união objetivo de constituir uma família 

 



 
O objetivo de constituição de família é corolário de todos os 
elementos legais antecedentes. Não é necessário que o casal de fato 
tenha prole comum, o que se constituiria elemento mais profundo 
para caracterizar a entidade familiar. Contudo, ainda que sem filhos 
comuns, a união tutelada é aquela intuitu familiae, que se traduz em 
uma comunhão de vida e de interesses. Sem o objetivo de constituir 
família, a entidade de fato poderá ser um mero relacionamento afetivo 
entre os amantes, gerando, no máximo, sociedade de fato em relação 
aos bens adquiridos por esforço efetivo de ambos. (VENOSA, 2005, 
p. 61). 
 
 

Sem o objetivo de “se unirem pelo afeto recíproco (comunhão de vida) 

e pela busca por realização individual (comunhão de interesses)”, que para a 

autora Maria Rúbica Cattoni Poffo (2010) é a essência do objetivo de formar 

uma família, os tribunais não têm reconhecido a união estável, conforme 

segue. 

 
 
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.  
1 - A união estável se caracteriza pela pública e contínua convivência 
de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de 
constituir família (Lei nº 9.278/96, art. 1º).  
2 - A estabilidade do relacionamento é externada pela durabilidade e 
continuidade da convivência com aparência de casamento. 
Relacionamento amoroso é insuficiente para configurar união estável, 
se ausentes outros elementos que demonstrem o propósito de 
constituição de família.  
3 - Apelação não provida. (TJ-DF, Rec. 2007.01.1.010344-4; Ac. 
304.172; Rel. Des. JAIR SOARES, DJDFTE 14.05.2008). 
 
 

A união estável ao ser regulamentada ganhou contornos de um 

casamento, por mais que com esse não se confunda, principalmente no que se 

refere aos efeitos patrimoniais, tendo em vista que nas duas entidades 

familiares, na ausência de manifestação dos envolvidos, o regime de bens é o 

da comunhão parcial de bens. (DIAS, 2016). 

 
 
No regime da comunhão parcial, todos os bens amealhados durante 
o relacionamento são considerados fruto do trabalho comum. 
Presume-se que foram adquiridos por colaboração mútua, passando 
a pertencer a ambos em parte iguais. Instala-se o que é chamado de 
mancomunhão: propriedade em mão comum. Adquirido o bem por 
um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado, 
por metade, quando da dissolução do vínculo. Portanto, quem vive 
em união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, 
não é o seu titular exclusivo. O fato de o patrimônio figurar como de 
propriedade de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de 
presunção juris et de jure, isto é, não admite prova em contrário, 
ressalvadas as exceções legais de incomunicabilidade (CC 1.659 e 



1.661): bens recebidos por herança, por doação ou mediante sub-
rogação legal. (DIAS, 2016, p. 424).  
 
 

Essa aproximação ao casamento também é demonstrada quando a 

Constituição Republicana busca, em seu artigo 226, §3º, facilita a conversão da 

união estável em casamento; e no Código Civil brasileiro ao tratar da obrigação 

alimentar entre os companheiros no artigo 1.694 e do direito sucessórios 

destes no artigo 1.790, como se verifica: 

 
 
§ 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. (BRASIL, 1988). 
 
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. (BRASIL, 2002, grifo nosso). 
 
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão 
do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da 
união estável, nas condições seguintes: [...] (BRASIL, 2002). 
 
 

3.5. CASAMENTO 

 

O casamento civil só surgiu no ordenamento jurídico brasileiro na 

Constituição de 1891, fruto do casamento religioso, assim, suas características 

eram de uma união sagrada, patriarcal e indissolúvel, principalmente, pois 

mesmo com a possibilidade do desquite, ou seja, o rompimento do casamento, 

o vínculo matrimonial continuava a existir, impedindo casamentos futuros. 

Durante muito tempo o matrimônio era a única forma de constituição de família. 

(DIAS, 2016). 

O cenário do casamento muda de forma significativa com a 

Constituição de 1988, a qual ampliou o conceito de família para além do 

casamento, incluindo, assim, os vínculos monoparentais e a união estável, por 

exemplo. Assim, segundo Maria Berenice Dias (2016, p. 256), “deixou de ser o 

matrimônio o único marco a identificar a existência de uma família”. 

No ordenamento jurídico pátrio não há o conceito expresso de 

casamento, há, somente, seus efeitos, direitos e deveres, entre outras 

exposições. A doutrina preenche essa lacuna conceituando o casamento como 

“a união de duas pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada 



com o objetivo de constituição de uma família e baseado em um vínculo de 

afeto” (TARTUCE, 2017, p.41).  

Tem se destacado o conceito da autora Maria Helena Diniz, que 

complementa o conceito mais técnico já mencionado, segundo a qual: “O 

casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a mulher que visa o auxílio 

mútuo material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e a 

constituição e uma família” (2005, p. 39).  

Além do vínculo conjugal que surge com o matrimônio, há o vínculo de 

parentesco, um dos cônjuges aos parentes do outro, como é o caso do sogro e 

da sogra com o genro ou nora. Esse parentesco permanece mesmo com o fim 

do casamento e gera impedimento para um casamento futuro entre esses. 

(DIAS, 2016). 

Há, entre os cônjuges, segundo o Código Civil brasileiro, deveres 

recíprocos, quais sejam,  

 
 
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca; 
II - vida em comum, no domicílio conjugal; 
III - mútua assistência; 
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
V - respeito e consideração mútuos. (BRASIL, 2002). 
 
 

Esses efeitos têm o condão de garantir a isonomia entre os membros 

da entidade familiar, concretizando o exposto no artigo. 1.567 do Código Civil, 

no qual “a direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo 

marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos” (BRASIL, 

2002, grifo nosso). (OLIVEIRA, 2006). 

O regime jurídico regente do casamento é um dos principais pontos no 

casamento, tendo em vista que sua escolha determinará os efeitos patrimoniais 

da união para os cônjuges. Segundo o Código Civil, em seu artigo 1.640, “Não 

havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens 

entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial” (BRASIL, 2002). 

A extinção da sociedade conjugal se dá, segundo o Código Civil, nos 

casos de 

 
 
Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 
I - pela morte de um dos cônjuges; 



II - pela nulidade ou anulação do casamento; 
III - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 
§ 1 o O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos 
cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida 
neste Código quanto ao ausente. (BRASIL, 2002). 
 
 

Entre os efeitos do matrimônio, como o direito de herança e o direito à 

emancipação, há a obrigação alimentar entre os cônjuges, constante no artigo 

1.694 do Código Civil, no qual “podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver 

de modo compatível com a sua condição social, inclusive pra atender às 

necessidades de sua educação” (BRASIL, 2002). Esse efeito demonstra a 

responsabilidade de um cônjuge para com o outro mesmo após o rompimento 

do vínculo matrimonial.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISTINÇÃO ENTRE NAMORO QUALIFICADO E UNIÃO ESTÁVEL 

 

Maria Berenice Dias explana sobre o atual contexto fático, qual seja, 

 
 

Com a evolução dos costumes, a queda do tabu da virgindade, a 
enorme velocidade com que se estabelecem os vínculos afetivos, 
ficou difícil identificar se o relacionamento não passa de um simples 
namoro ou se é uma união estável. Até porque, no mais das vezes, 
um do par acha que está só namorando e o outro acredita estar 
vivendo em união estável. Por isso esta definição frequentemente é 
delegada ao Judiciário, que se vê na contingência de proceder a um 
estudo para lá de particular e minucioso. (DIAS, 2016, p. 433) 
 
 

Marília Pedroso Xavier complementa, ao tratar da intervenção judicial 

nos relacionamentos, principalmente, em relação a união estável, criticando o 

instituto. Para ela “a união estável por vezes só adentra ao mundo jurídico, 

paradoxalmente, após acabar” (2020, p. 96). Ou seja, busca-se o 

reconhecimento da união estável para confirmar a sua extinção.  

Percebe-se, assim, a fragilidade dessa entidade no tocante a ausência 

de normatização para a constituição, regulamentação e dissolução da união 

estável, diferente do observado com o instituto do casamento. (XAVIER, 2020). 

 
 

No cenário descrito, de ausência de contornos mais nítidos da 
configuração da união estável, estes fazem com que essa entidade 
familiar e o namoro apareçam separados por uma linha tênue, quase 
imperceptível. (XAVIER, 2020, p. 98) 

 
 
No judiciário, segundo Maria Rúbia Cattoni Poffo, 

 
 
não é estranho ver uma das partes de um relacionamento, fascinada 
pela possibilidade de partilhar bens, adquirir direito a alimentos e 
receber indenização por dano moral, produzir, em juízo, um grande e 
confuso emaranhado de fatos e documentos, tudo para tentar provar 
a alegada e fatídica "união estável", no verdadeiro estilo mocinha e 
vilã dos tempos modernos. Diante de situações como essa, é 
necessário que seja diferenciado o namoro qualificado da verdadeira 
união estável. (POFFO, 2010). 
 
 

Com a latente necessidade de diferenciação entre as formas de 

relacionamento, o namoro qualificado se configura uma convivência pública, 

contínua e duradoura entre as partes. Segundo a doutrina civilista, “o 



relacionamento, então, deixa de ser frágil e passa a refletir para sociedade ares 

de família” (XAVIER, 2020, p. 93).    

A sua apresentação perante a sociedade faz com que seja confundido 

com a união estável, haja vista que os requisitos para a constituição desse 

instituto, segundo o artigo 1.723 do Código Civil, são: convivência pública, 

contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. 

Os institutos são tão semelhantes que sem uma análise intrínseca do 

relacionamento é quase impossível diferenciá-los. O estudo do caso concreto 

deve ser feito com extremo cuidado, haja vista que os efeitos jurídicos de uma 

classificação errônea são extremamente gravosos para as partes.  

A jurisprudência busca diferenciar os relacionamentos, como bem 

explica o acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da 

seguinte forma:  

 
 
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. RELACIONAMENTO AFETIVO QUE SE 
CARACTERIZA COMO NAMORO. AUSÊNCIA DE OBJETIVO DE 
CONSTITUIÇÃO 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 vezes 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 vínculos 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, 
fundados em outros interesses, como sexual, afetivo, pessoal e 
financeiro. Um supre a carência e o desejo do outro. Na linguagem 
dos jovens, os parceiros se curtem. (TJ-MG, Relatora Maria Elza, AC 
n°1.0145.05.280647-1/001, Data de Julgamento: 18/12/2008, 
Publicado em 21/01/2009. Grifo nosso). 
 
 



Observa-se, assim, que o núcleo da distinção entre o namoro 

qualificado e a união estável é o objetivo de constituir uma família, o qual se faz 

presente somente na união estável. 

O objetivo de constituir uma família não diz respeito somente a uma 

intenção futura, a coabitação e a possível existência de prole em comum, é 

para além disso, são deveres de lealdade, respeito e assistência. (POFFO, 

2010)  

 
 
Ratifica-se: para haver o reconhecimento prefacial da união a gerar 
efeitos de caráter material, é essencial que os fatos correspondam a 
conclusão de preexistência de uma entidade familiar, situação em 
que as partes precisavam querer formar família e, com todo respeito, 
não forma família quem não vive em plena comunhão de vida; é 
necessário atender ao dever de fidelidade; é necessário manter 
recíproco respeito. 
Questiona-se, deste modo, como pode ser estável uma instável 
união, recheada de dissensões e discussões de toda ordem, 
demonstrando que sequer havia união e muito menos com alguma 
mínima estabilidade, que ainda assim deveria ser constituída com a 
pretensão de formar família, mas não forma família quem, segundo a 
parte, traz outras mulheres/homens para dentro da sua habitação. 
(POFFO, 2010) 
 
 

Nesse sentido, há o acórdão do STJ 

 
 
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - IMPROCEDÊNCIA - 
RELAÇÃO DE NAMORO QUE NÃO SE TRANSMUDOU EM UNIÃO 
ESTÁVEL EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO E SOLIDARIEDADE 
PRESTADA PELA RECORRENTE AO NAMORADO, DURANTE O 
TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACARRETOU SUA MORTE - 
AUSÊNCIA DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – 
MODIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS - 
IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ - 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.  
I - Na hipótese dos autos, as Instâncias ordinárias, com esteio nos 
elementos fáticos-probatórios, concluíram, de forma uníssona, que o 
relacionamento vivido entre a ora recorrente, F. F., e o de cujus, L., 
não consubstanciou entidade familiar, na modalidade união estável, 
não ultrapassando, na verdade, do estágio de namoro, que se 
estreitou, tão-somente, em razão da doença que acometeu L.;  
II - Efetivamente, no tocante ao período compreendido entre 1998 e 
final de 1999, não se infere do comportamento destes, tal como 
delineado pelas Instâncias ordinárias, qualquer projeção no meio 
social de que a relação por eles vivida conservava contornos (sequer 
resquícios, na verdade), de uma entidade familiar. Não se pode 
compreender como entidade familiar uma relação em que não se 
denota posse do estado de casado, qualquer comunhão de 
esforços, solidariedade, lealdade (conceito que abrange 
"franqueza, consideração, sinceridade, informação e, sem 
dúvida, fidelidade", ut REsp 1157273/RN, Relatora Ministra Nancy 



Andrighi, DJe 07/06/2010), além do exíguo tempo, o qual também 
não se pode reputar de duradouro, tampouco, de contínuo;  
III - Após o conhecimento da doença (final de 1999 e julho de 2001), 
L. e F. F. passaram a residir, em São Paulo, na casa do pai de L., 
sem que a relação transmudasse para uma união estável, já que 
ausente, ainda, a intenção de constituir família. Na verdade, ainda 
que a habitação comum revele um indício caracterizador da 
affectio maritalis, sua ausência ou presença não consubstancia 
fator decisivo ao reconhecimento da citada entidade familiar, 
devendo encontrar-se presentes, necessariamente, outros 
relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de 
constituir uma família;  
IV - No ponto, segundo as razões veiculadas no presente recurso 
especial, o plano de constituir família encontrar-se-ia evidenciado na 
prova testemunhal, bem como pelo armazenamento de sêmen com a 
finalidade única de, com a recorrente, procriar. Entretanto, tal 
assertiva não encontrou qualquer respaldo na prova produzida nos 
autos, tomada em seu conjunto, sendo certo, inclusive, conforme 
deixaram assente as Instâncias ordinárias, de forma uníssona, que tal 
procedimento (armazenamento de sêmen) é inerente ao tratamento 
daqueles que se submetem à quimioterapia, ante o risco subsequente 
da infertilidade. Não houve, portanto, qualquer declaração por parte 
de L. ou indicação (ou mesmo indícios) de que tal material fosse, em 
alguma oportunidade, destinado à inseminação da ora recorrente, 
como sugere em suas razões. Bem de ver, assim, que as razões 
recursais, em confronto com a fundamentação do acórdão recorrido, 
prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato e 
prova, providência inadmissível na via eleita, a teor do enunciado 7 
da Súmula desta Corte;  
V - Efetivamente, a dedicação e a solidariedade prestadas pela ora 
recorrente ao namorado L., ponto incontroverso nos autos, por si só, 
não tem o condão de transmudar a relação de namoro para a de 
união estável, assim compreendida como unidade familiar. Revela-se 
imprescindível, para tanto, a presença inequívoca do intuito de 
constituir uma família, de ambas as partes, desiderato, contudo, que 
não se infere das condutas e dos comportamentos exteriorizados por 
L., bem como pela própria recorrente, devidamente delineados pelas 
Instâncias ordinárias;  
VI – Recurso Especial improvido. (STJ, REsp nº 1257819/SP, Relator 
Ministro Massami Uyeda, Data do Julgamento 01/12/2011, Publicado 
em 15/12/2011. Grifo nosso). 
 
 

 Assim, a fim de distinguir os institutos, é importante verificar a 

existência ou não da intenção de constituir uma entidade familiar. Essa análise 

visa proteger a integridade da família e não desvirtuar a união estável 

transformando-a em uma oportunidade rentável para pessoas mal-

intencionadas. (POFFO, 2010). 

 
 
Assim sendo, observa-se que é perfeitamente visível a diferenciação 
entre o namoro qualificado e a união estável, de vez que o primeiro 
não requer comprometimento, podendo, inclusive, ser marcado por 
relações plúrimas; o segundo, por sua vez, deve conter, 
obrigatoriamente o objetivo de constituir família, com planos em 
comum e objetivando a infindável companhia alheia, no princípio 



basilar da monogamia. Destarte, a regra disposta no art. 1.723 do 
Código Civil, condiciona a união estável a constituição de família, in 
verbis: "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". 
Portanto, se o judiciário deixar de aplicar o verdadeiro conceito do 
artigo supra indicado, estar-se-á admitindo que o Estado 
desqualifique o verdadeiro objetivo de constituir família, elevando à 
entidade familiar ao mero envolvimento sexual; do mesmo modo, o 
Estado estará conferindo proteção e gerando direitos e deveres entre 
pessoas que jamais tiveram o objetivo de constituir um núcleo 
familiar, o que seria um atentado, como dito no corpo dês te artigo, 
aos institutos de Direito. (POFFO, 2010). 
 
 

Apesar de ser principal diferença para a caracterização da união 

estável e do namoro qualificado, a existência ou não do objetivo de construir 

uma família, não é a única diferença. Há, ainda, a diferença em relação aos 

efeitos de cada uma das entidades.  

O namoro qualificado não gera qualquer efeito jurídico. Não há no 

término do relacionamento, que, normalmente, ocorre pelo fim do afeto e do 

amor entre as partes, responsabilidade civil por dano moral, tendo em vista que 

tal possibilidade é um risco de relacionar-se. (ALVES, 2009).  

 
 
Enfim, os sentimentos que aproximam e vinculam pessoas, por 
vezes, transformam-se e até mesmo acabam, e nem sempre há um 
justo motivo para explicar seu fim. Nem é preciso que haja. A dor da 
ruptura das relações pessoais, a mágoa, a sensação de perda e 
abandono, entre outros sentimentos, são custos da seara humana. 
Tem-se o aqui defendido risco do namoro, do noivado, do casamento, 
risco da ruptura integral. Quem entra em um relacionamento deverá 
ter essa consciência de que a experiência nem sempre será bem-
sucedida. Isso é um fenômeno natural e, de certa forma, até 
crescente. 
Nesse âmbito, pode-se visualizar uma adaptação da famosa teoria do 
risco às relações afetivas (tratadas pelo Direito de Família). Tal teoria 
[...] deve levar em conta os riscos que as relações amorosas podem 
causar aos seus conviventes, servindo de fundamento para negação 
de qualquer penalidade que fuja à alçada patrimonial [...]. 
A dor moral resultante da ruptura, por fazer parte da existência 
pessoal, não constitui suporte fático autorizador da incidência de 
normas que disponham sobre a reparação pecuniária [...]. (FARIA, 
2008, p. 20/21). 
 
 

 Em relação a união estável, de acordo com o Código Civil, artigo 

1.725, “[...] aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da 

comunhão parcial de bens” (BRASIL, 2002). Logo, “os bens adquiridos a título 

oneroso durante a convivência, salvo se havidos com o produto de bens 

adquiridos anteriormente” (OLIVEIRA, 2006, p. 21), se comunicam. 



Cumpre ressaltar que os companheiros podem realizar um contrato 

escrito, em qualquer momento da união ou na dissolução, estipulando de forma 

diversa quanto aos bens. (OLIVEIRA, 2006). 

Há, ainda, em relação a união estável, obrigação alimentar entre os 

companheiros, conforme consta nos artigos 1.694 e 1724 do Código Civil. 

 
 
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. (BRASIL, 2002, grifo nosso). 
 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão 
aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, 
sustento e educação dos filhos. (BRASIL, 2002, grifo nosso). 
 
 

O último efeito da união estável encontra-se no artigo 1.790 do Código 

Civil, qual seja, o direito a participação do companheiro sobrevivente na 

sucessão. Cumpre ressaltar que essa participação refere-se somente aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união. (OLIVEIRA, 2006). 

 
 
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão 
do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da 
união estável, nas condições seguintes:  
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota 
equivalente à que por lei for atribuída ao filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-
á a metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um 
terço da herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança. (BRASIL, 2002). 
 
 

4.1. DIREITO DE FAMÍLIA MÍNIMO E A CONTRATUALIZAÇÃO 

 

A Constituição Republicana do Brasil de 1988 trouxe consigo diversos 

arranjos familiares. Além de contribuir ativamente para maior preservação da 

dignidade da pessoa humana (XAVIER, 2020), a qual “não distingue sexo, 

idade, condição social ou vínculo conjugal” (CARBONERA, 2008, p. 295).  

 
 
É com fundamento nesta concepção que o Estado reconhece como 
entidade familiar agrupamentos formados sem vínculos jurídicos 
formais, sem uma solenidade oficial, ou seja, as famílias de fato, cujo 



exemplo mais marcante é a união estável (art. 226, §3º, da 
Constituição Federal). 
Pode-se falar assim que o Estado veio a reconhecer como uma das 
marcas- talvez a mais importante – da família moderna o afeto 
(affectio familiae), sem o qual ela realmente não existe, mesmo que 
formalmente persista um vínculo jurídico ligando determinadas 
pessoas. (ALVES, 2009, p. 135) 
 
 

O afeto tem sido visto por pela doutrina um dos pilares das relações 

familiares. Segundo Leonardo Barreto Moreira Alves, 

 
 
o reconhecimento do afeto implica necessariamente em autorização 
de exercício da autonomia privada. Assim, se o afeto é o elemento 
estruturante da família hodierna, somente pode-se reconhecer a 
existência desta entidade quando tal elemento estiver presente, daí 
por que não é incoerente falar em liberdade de formação (se presente 
o afeto) e liberdade de extinção (se ausente o afeto) da família. 
(ALVES, 2009, p. 136) 
 
 

O reconhecimento busca a concretização da autonomia privada de 

cada ente da família. Garantindo, assim, que os seus membros tenham 

liberdade desenvolver a relação da maneira que melhor atender suas 

expectativas e realização pessoal, tendo como objetivo a promoção da 

dignidade de cada qual. (ALVES, 2009). 

 
 

Em verdade, o Estado somente deve interferir no âmbito familiar para 
efetivar a promoção dos direitos fundamentais dos seus membros – 
como a dignidade, a igualdade, a liberdade, a solidariedade etc –, e, 
contornando determinadas distorções, permitir o próprio exercício da 
autonomia privada dos mesmos, o desenvolvimento da sua 
personalidade e o alcance da felicidade pessoal de cada um deles, 
bem como a manutenção do núcleo afetivo. Em outras palavras, o 
Estado apenas deve utilizar-se do Direito de Família quando essa 
atividade implicar uma autêntica melhora na situação dos 
componentes da família. (ALVES, 2009, p. 141/142) 

 
 

Com o livre exercício do afeto o ordenamento jurídico passou a 

vivenciar o fenômeno de intervenção mínima do Estado no âmbito do Direito de 

Família, que é conhecido pela expressão “Direito de Família Mínimo”, autoria 

atribuída a Leonardo Barreto Moreira Alves. Segundo o qual, esse fenômeno 

significa que 

 
 
[...] a intervenção do Estado nas relações familiares só deve ocorrer 
excepcionalmente, em situações extremas, como ultima ratio, já que, 
como visto, deve prevalecer a regra geral dos membros da família. 



Por força do reconhecimento do princípio em tela, identifica-se 
atualmente um Direito de Família Mínimo, um Direito de Família no 
qual deve prevalecer, como regra geral, o exercício da autonomia 
privada dos componentes de uma família, pois somente dessa forma 
será possível efetivamente lhes garantir o implemento dos seus 
direitos fundamentais, o desenvolvimento de sua personalidade. 
(ALVES, 2009, p. 141). 
 
 

A expressão Direito de Família Mínimo tem sua origem no Direito 

Penal, tendo em vista que este, no ordenamento jurídico brasileiro, é a ultima 

ratio, ou seja, só poderá ser utilizado quando a tutela ofertada pelos outros 

ramos do Direito for insuficiente. (ALVES, 2009). 

Na mesma toada que no Direito Penal, a intervenção do Estado deve 

ser mínima nas entidades familiares, logo, esta somente se dará em situações 

extremas e excepcionais. Assim, “o Estado apenas deve utilizar-se do Direito 

de Família quando essa atividade implicar uma autêntica melhora na situação 

dos componentes da família” (ALVES, 2009, p. 142). 

No ordenamento jurídico pátrio há dispositivos que consagram a ideia 

de um Direito de Família Mínimo, como é o caso do artigo. 1.513 do Código 

Civil e do parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Republicana no Brasil. 

 
 
Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou 
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. 
(BRASIL, 2002, grifo nosso). 
 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 
1988, grifo nosso). 
 
 

Desta forma, resta comprovado que o Direito brasileiro adota a teoria 

da intervenção mínima do Estado no Âmbito do Direito de Família. 

Segundo o autor Leonardo Barreto Moreira Alves (2009), o Estado 

possui duas facetas de atuação na entidade familiar: o Estado protetor-

provedor-assistencialista e o Estado protetor-repressor.  

O Estado quando se porta como protetor-provedor-assistencialista atua 

de forma positiva, garantindo o desenvolvimento da família. Já em sua atuação 

negativa, qual seja, a de protetor-repressor, o Estado intervém no seio familiar 

violando direitos fundamentais de seus membros. (ALVES, 2009). 



De acordo com Rodrigo Cunha Pereira, é possível sintetizar esse 

raciocínio da seguinte forma: 

 
 
O Estado abandonou sua figura de protetor-repressor, para assumir 
postura de Estado protetor-provedor-assistencialista, cuja tônica não 
é de uma total ingerência, mas, em algumas vezes, até mesmo de 
substituição a eventual lacuna deixada pela própria família, como, por 
exemplo, no que concerne à educação e saúde dos filhos (cf. art. 227 
da Constituição Federal). 
A intervenção do Estado deve apenas e tão-somente ter o condão de 
tutelar a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação 
de vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à 
manutenção do núcleo afetivo. Essa tendência vem-se acentuando 
cada vez mais e tem como marco histórico a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, votada pela ONU em 10 de dezembro de 
1948, quando estabeleceu em seu art. 16.3: A família é o núcleo 
natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado. (PEREIRA, 2006, p. 157) 
 
 

A atuação do Estado de modo protetor-repressor deve ser afastada por 

violar os direitos fundamentais dos membros da relação, prejudicando, assim, a 

personalidade destes. (ALVES, 2009). 

O Estado atua de modo protetor-repressor ao classificar um namoro 

qualificado como união estável e, também, o inverso. Haja vista que há 

violação da autonomia privada do indivíduo, logo, de sua dignidade também, 

por impor aos membros da relação um instituto e seus efeitos que não eram 

pretendidos por estes. 

Segundo Leonardo Barreto Moreira Alves, “Todos os indivíduos 

possuem realmente o direito de escolher a espécie de entidade que queiram 

para constituir a sua própria família” (ALVES, 2009, p. 148/149). Logo, as 

pessoas envolvidas devem ter o direito de viver a relação que desejam sem 

que haja intervenção do Estado. 

Apesar de serem semelhantes, o namoro qualificado e a união estável 

têm efeitos extremamente diferentes, conforme supramencionado, assim, a fim 

de demarcar a relação vivida e seus efeitos, surge o contrato de namoro. 

 
 
Trata-se de um negócio celebrado por duas pessoas que mantém 
relacionamento amoroso – namoro, em linguagem comum – e que 
pretendem, por meio da assinatura de um documento, a ser 
arquivado em cartório, afastar os efeitos da união estável. 
(GAGLIANO, 2006). 
 
 



5. CONTRATO DE NAMORO E O FENÔMENO DA CONTRATUALIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES AFETIVAS 

 

5.1. O AFETO E AS RELAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Conforme demonstrador no capítulo anterior, o Direito de Família tem 

enfrentado diversas transformações simultaneamente às modificações na 

sociedade. Por vezes, o direito positivado se torna insuficiente para regular a 

singularidade da realidade. (CARAVALHO, 2020). 

Segundo Dimitre Braga Soares de Carvalho (2020), “As novas 

gerações demandam a construção de regras específicas de Direito de Família 

para cada uma delas, respeitando as opções e as peculiaridades de cada 

indivíduo, bem como de cada agrupamento familiar”.  

Este autor entende que  

 
 
as regras de convivência precisam ser definidas pelo próprio casal ou 
grupo familiar, ao invés de serem impostas pelo Estado. O 
caleidoscópio da família contemporânea é constituído por relações 
menos duradouras, baseadas sobretudo no afeto e no amor 
envolvido, valorizando as individualidades e os reais desejos 
enredados. O caminho trilhado por Jean Carbonier, no sentido de que 
‘a cada família é dado o seu próprio Direito de Família’, faz pensar, 
mais uma vez, sobre o papel do Estado Moderno na organização e 
preservação da estrutura familiar [4]. (CARVALHO, 2020). 
 
 

Assim, observa-se a suplementação do Direito de Família Mínimo, 

oportunizando manifestações de liberdade jurídica e de plena autonomia dos 

indivíduos participantes do seio familiar. (CARVALHO, 2020).  

Como bem demonstra Dimitre Braga Soares de Carvalho (2020), “a 

família se desinstitucionaliza, ao passo em que se instrumentaliza”. Há uma 

crescente contratualização do Direito de Família, a fim de valorizar e 

concretizar as convicções das relações jurídicas existentes no âmbito familiar. 

(CARVALHO, 2020). 

Cumpre destacar os princípios norteadores dos contratos no âmbito do 

Direito de Família, haja vista que o Contrato de Namoro, também é analisado 

sob sua luz; e os principais contratos existentes nessa seara.  

 



5.1.1. Princípio da boa-fé e da função social dos contratos 

 

Segundo Flávio Tartuce (2017, p. 411), “A palavra função social deve 

ser visualizada com o sentido de finalidade coletiva, sendo efeito do princípio 

em questão a mitigação ou relativização da força obrigatória das convenções 

(pacta sunt servanda)”. 

O princípio da função social dos contratos aproxima o meio social das 

partes da convenção, assim, os contratos passaram a ser interpretados não 

somente sob a ótica da relação contratual e dos envolvidos; e sim observando 

realidade social da qual pertence. (TARTUCE, 2017). 

A função social do contrato é muito além de um princípio interpretativo 

dos contratos, é um princípio que deve ser respeitado no momento da 

celebração contratual e posteriormente. (NUNES e CAVALCANTI, 2021). 

O artigo 421 do Código Civil dispõe que “A liberdade contratual será 

exercida nos limites da função social do contrato”, há, na norma, uma 

hierarquia entre o interesse privado e o interesse público, ou seja, o interesse 

coletivo estará sempre acima dos interesses individuais. (NUNES e 

CAVALCANTI, 2021). 

Há, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, positivada no Código Civil, 

principalmente no artigo 422, segundo o qual “os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 

de probidade e boa-fé”. 

Conforme aponta Flávio Tartuce, o princípio da boa-fé objetiva possui 

três funções:  

 
 

A primeira função da boa-fé objetiva é a função de interpretação, 
retirada do art. 113 do Código Civil, eis que os negócios jurídicos 
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua 
celebração. Nesse dispositivo, a boa-fé é consagrada como meio 
auxiliador do aplicador do direito para a interpretação dos negócios, 
da maneira mais favorável a quem esteja de boa-fé. [...] 
A segunda função é a de controle, retirada do art. 187 do CC/2002, 
uma vez que aquele que contraria a boa-fé objetiva no exercício de 
um direito comete abuso de direito. Como visto, segundo a doutrina 
brasileira, consolidada pelo Enunciado n. 37, aprovado na I Jornada 
de Direito Civil, a responsabilidade civil que decorre do abuso de 
direito é objetiva, isto é, não depende de culpa, uma vez que o art. 
187 do CC adotou o critério objetivo-finalístico. Dessa forma, a 
quebra ou desrespeito à boa-fé objetiva conduz ao caminho sem volta 
da responsabilidade independentemente de culpa, seja pelo 



Enunciado n. 24 ou pelo Enunciado n. 37, ambos da I Jornada de 
Direito Civil. [...] 
A última função da boa-fé objetiva é a de integração, abstraída do art. 
422 do CC, segundo o qual: “Os contratantes são obrigados a 
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé”. Como visto, relativamente à 
aplicação da boa-fé em todas as fases negociais, foram aprovados 
dois enunciados doutrinários pelo Conselho da Justiça Federal e pelo 
Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o Enunciado n. 25 do 
CJF/STJ, da I Jornada, “o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a 
aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e 
pós-contratual”. Nos termos do Enunciado n. 170 da III Jornada, “A 
boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de 
negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal 
exigência decorrer da natureza do contrato”. Haveria um óbice formal 
para a aplicação dessa norma para os institutos familiares, eis que 
muitos acreditam não se tratarem de institutos contratuais. [...] De 
qualquer forma, seria ilógico incidir as duas funções anteriores da 
boa-fé objetiva e não aplicar a presente finalidade, razão pela qual se 
conclui que o dispositivo deve ser lido com menção aos negociantes 
e não somente aos contratantes. (TARTUCE, 2017, p. 789).  
 

 
O princípio da boa-fé objetiva é, atualmente, um dos pilares do Direito 

das Famílias e deve ser observado em todas as relações, principalmente nas 

contratuais. (TARTUCE, 2017). 

 

5.2. CONTRATO: CONCEITO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS E EFICÁCIA 

 

Segundo o autor Flávio Tartuce,  

 
 
O contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos 
duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração 
ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. Os contratos são, em 
suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser 
criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios. 
(2017, p. 398). 
 
 

Assim, o contrato é um negócio jurídico bilateral, que converge a 

autonomia de vontade privada das partes para atingir determinada finalidade, 

observados os limites impostos pelo ordenamento jurídico, boa-fé e função 

social. (TARTUCE, 2017). 

Apesar do Código Civil de 2002, em seus artigos 481 a 853, apresentar 

mais de vinte espécies de contratos nominados, os contratos podem ser 

atípicos, haja vista a impossibilidade de tipificar todas as espécies de contratos 

que podem existir em uma sociedade. 



Tal entendimento é extraído dos artigos 107 e 421 do Código Civil de 

2002, segundo o qual,  

 
 
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de 
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. (BRASIL, 
2002) 
 
 
Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função 
social do contrato.  
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o 
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão 
contratual. (BRASIL, 2002) 
 
 

Para que os contratos atípicos sejam válidos no ordenamento jurídico 

pátrio devem possuir os elementos: partes; manifestação de vontade dos 

envolvidos, representada pelo consentimento; objeto direto, ou seja, o que se 

pretende com o contrato, e o objeto indireto, que é a motivação do negócio; e a 

forma, que pode ser verbal ou escrita e solene ou não. 

Além desses requisitos, para a validade do contrato, é necessário 

atender ao artigo 104 do Código Civil de 2002, segundo o qual 

 
 
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. (BRASIL, 2002) 
 
 

Assim, preenchendo todos os requisitos supramencionados, o contrato 

será válido e eficaz no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

5.3. MODALIDADES CONTRATUAIS DAS RELAÇÕES AFETIVAS 

 

Com a contratualização das relações afetivas, os contratos são cada 

vez mais utilizados no ordenamento jurídico pátrio. Cumpre ressaltar, que os 

exemplos demonstrados a seguir são abstratos, pois apesar de terem a mesma 

finalidade cada família irá estabelecer suas próprias regras. (CARVALHO, 

2020). 



O primeiro contrato é o contrato pré-nupcial – também conhecido como 

pacto antenupcial – ou acordo de convivência. Esses contratos, segundo 

Dimitre Braga Soares de Carvalho,  

 
 

servem, inicialmente, para formalizar regras patrimoniais como regime 
de bens, doação entre os cônjuges e administração de bens 
particulares. Entretanto, a interpretação que vem sendo feita é, 
também, no sentido de que os contratos pré-nupciais servem para 
que as pessoas possam construir as regras de convivência da família 
que vai se constituir. (CARVALHO, 2020) 

 
 
O segundo exemplo de contrato na seara do Direito das Famílias é o 

contrato intramatrimonial ou repactuação de convivência. Esse contrato tem a 

mesma finalidade do contrato pré-nupcial, todavia, é celebrado em momento 

diverso, qual seja, durante o casamento ou a união estável. (CARVALHO, 

2020). 

Demonstra, o autor Dimitre Braga Soares de Carvalho, os objetivos do 

contrato. 

 
 
Algumas pactuações tem por finalidade dar mais segurança 
econômica ou patrimonial ao casal ou aos membros da relação 
individualmente considerados. Já outras podem ser de ordem 
existencial, a fim de “corrigir a rota” do relacionamento, alterar regras 
internas de convivência, rediscutir regras sobre a sexualidade do 
casal ou da entidade familiar, atualizar as preferências e consolidar 
as mudanças de estilo de vida, profissionais e pessoais de cada um 
dos envolvidos na relação. Serve, no mais das vezes, para fortalecer 
o próprio relacionamento conjugal. (CARVALHO, 2020). 
 
 

O terceiro é o contrato pré-divórcio ou prévio à dissolução da união 

estável, como bem explica Dimitre Braga Soares de Carvalho: 

 
 
É necessário superar a antiga visão de que o divórcio significava uma 
guerra entre ex-companheiros que se tornavam inimigos, sobretudo 
quando há filhos comuns. Torna-se precípuo criar normas para que o 
divórcio (ou dissolução de união estável) seja consensual, não 
litigioso ou com o mínimo de disputas processuais possíveis. 
Identicamente se pode fazer escolhas processuais que diminuam a 
duração das ações, estipulem limitação de recursos, a fim de que os 
processos não eternizem a disputa pela dissolução da antiga família. 
Os acordos sobre procedimentos nas ações de família são uma 
tendência alvissareira. (CARVALHO, 2020). 
 
 



O último exemplo de contrato no âmbito familiar é o contrato pós-

divórcio ou pós-dissolução de união estável, o qual, segundo Dimitre Braga 

Soares de Carvalho (2020), “tem por finalidade reajustar, sempre que 

necessário, os acordos ou decisões que foram estabelecidos quando do fim do 

relacionamento afetivo”. Esse contrato visa a harmonia dos envolvidos e o 

respeito mútuo pela relação já construída e extinta. (CARVALHO, 2020). 

 

5.4. CONTRATO DE NAMORO 

 

5.4.1. Conceito e finalidades 

 

Observando a problemática em torno da diferenciação do namoro 

qualificado e da união estável, além da permissão dada pelo ordenamento 

jurídico para a existência de contratos atípicos, mencionados no capítulo 

anterior, surge o contrato de namoro, segundo Maria Berenice Dias, 

 
 

Diante da situação de insegurança, começou a ser decantada a 
necessidade de o casal de namorados firmarem contrato para 
assegurar a ausência de comprometimento recíproco e a 
incomunicabilidade do patrimônio presente e futuro. (2016, p. 432). 

 
 
Nesse contexto, contrato de namoro é, para o autor Zeno Veloso, 

 
 
um documento escrito em que o homem e a mulher atestam que 
estão tendo um envolvimento amoroso, um relacionamento afetivo, 
mas que se esgota nisso, não havendo interesse ou vontade de 
constituir uma entidade familiar, com as graves consequências 
pessoais e patrimoniais desta. (2009). 
 
 

E para a autora Vivian Boechat Cabral, 

 
 
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 possibilidade de um mero namoro ser 
confundido com União Estável, produzindo os efeitos legais do 
segundo instituto. (2013, p. 17) 
 
 

Extrai-se da conceituação dos autores supramencionados que contrato 

de namoro é um documento no qual as partes objetivam distinguir o namoro 



qualificado da União Estável, a fim que não produza efeitos, principalmente 

patrimoniais, indesejados.  

 

5.4.2. Eficácia do contrato de namoro 

 

A corrente majoritária na doutrina civilista, entende como o autor Pablo 

Stolze Gagliano, segundo o qual o contrato de namoro é “nulo, pela 

impossibilidade jurídica do objeto” (2006). 

Segundo Marília Pedroso Xavier, em seu livro Contato de Namoro – 

Amor Líquido e Direito da Família,  

 
 

Alegam esses autores que o contrato de namoro seria uma figura 
inócua por ser eivada de nulidade. Isso porque, conforme o art. 166, 
inc. VI do Código Civil, o negócio jurídico em apreço teria por objeto 
fraudar lei imperativa (no caso, a constituição de união estável). 
(2020, p. 104) 

 
 
A autora Maria Berenice Dias segue o entendimento de que o contrato 

de namoro não deve ser válido, todavia, possui uma justificativa diferente da 

anteriormente demonstrada, qual seja, o enriquecimento sem causa. (DIAS, 

2016). 

 
 
A única possibilidade é os namorados firmarem uma declaração 
referente 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 foram amealhados bens. Nessa circunstância, emprestar eficácia 
a contrato firmado no início do relacionamento pode ser fonte de 
enriquecimento sem causa. (DIAS, 2016, p. 433). 
 
 

Apesar de ser usual entre os ricos e celebridades, o contrato de 

namoro, para essa posição doutrinária, seria nulo. Sob a principal 

fundamentação de que seria a União Estável regulamentada por preceitos de 

ordem pública, os quais são indisponíveis, logo, não seria passível qualquer 

determinação em sentido contrário (ANDRADE JÚNIOR). 

Há, ainda, autores como Farias e Rosenvald, que defendem a 

existência do contrato de namoro, em detrimento a conformidade com o art. 

107 do Código Civil, já mencionado, o qual admite a contratação de forma livre. 

Todavia, não teria eficácia, pois o contrato de namoro é contrário a previsão 



legal que reconhece a existência da União Estável quando presentes os 

requisitos configuradores, independente da autonomia das partes (CABRAL, 

2013). 

Em sentido contrário há a corrente minoritária, a qual defende a 

validade e a eficácia do contrato de namoro.  

O autor Zeno Veloso (2009) expõe, nesse sentido, que “nada na lei 

veda que os interessados celebrem tal contrato. E mais: em muitos casos ele 

pode ser de enorme utilidade, evitando delicadas questões futuras.”    

A civilista Marília Pedroso Xavier, também parte da posição minoritária, 

critica a corrente majoritária alegando que “se trata de uma posição 

maniqueísta, a qual apregoa que sempre haverá expressiva incongruência 

entre o que foi avençado e a realidade” (2020, p. 104). 

Os dois autores acima mencionados acreditam que a pactuação, 

constante no contrato de namoro, garantiria um relacionamento mais seguro 

para as partes, evitando desconfianças e preocupações futuras. 

Como sintetiza Mara Rúbia Cattoni Poffo: 

 
 
Deve-se permitir que estas pessoas, que pretendem namorar sem 
criar direitos e deveres entre si, possam se relacionar sem o receio de 
serem lesadas quando tiver fim a relação afetiva. Caso contrário, as 
relações não serão mais amorosas, mas sim negociais, de modo que 
antes de iniciarem qualquer aproximação, os pares deverão celebrar 
contrato de namoro para resguardarem seu patrimônio. (POFFO, 
2010). 
 
 

Com a evolução da doutrina civilista, o Direito de Família Mínimo, 

apresentado no capítulo anterior, tem o condão de dar predominância a 

autonomia privada quando se tratar de situações familiares, garantindo, assim, 

o respeito à vida digna das partes envolvidas na relação. (XAVIER, 2020). 

Caberia, segundo Marília Pedroso Xavier (2020, p. 82/83), “tão só às 

partes envolvidas resolver autonomamente os rumos do relacionamento”. 

Assim, com base nessa nova vertente do Direito das Famílias, o contrato de 

namoro poderia existir e ter eficácia plena, haja vista que representaria o 

respeito a autonomia das partes para com os seus relacionamentos.  

A posição minoritária no Brasil, a qual defende a eficácia do contrato de 

namoro, tem fundamento no common law marriage da doutrina norte-

americana. 



 

5.4.3. Common law marriage 

 

De acordo com a autora Marília Pedroso Xavier,  

 
 
O chamado common law marriage é um instituto originário dos 
casamentos informais realizados na Europa antes da ocorrência da 
Contrarreforma da Igreja católica em 1563. Até esse período, o 
casamento era reputado assunto particular referente apenas às 
partes envolvidas. Assim, não estava presente a intervenção 
regulatória e fiscalizatória das instituições públicas. A única exceção 
que merece ser mencionada eram os matrimônios que envolviam 
sujeitos pertencentes à nobreza. (XAVIER, 2020, p. 107) 
 
 

Em linhas gerais, era necessário que as duas partes concordassem 

com o matrimônio que ele seria concretizado. Segundo Marília Pedroso Xavier 

(2020, p. 108), o casamento possuía “três elementos: (i) o acordo de vontades 

das partes; (ii) a coabitação como marido e mulher; e (iii) o reconhecimento do 

status de casal pela comunidade”.  

Todavia, no Concílio de Trento, 1563, as exigências para o casamento 

foram alteradas, perdendo seu caráter informal. Assim, para a validade do 

instituto, era necessário que o casamento fosse realizado por um padre e 

perante ao menos duas testemunhas. Apesar da marginalidade, os 

casamentos informais continuaram a existir até serem extintos por Ato do 

Parlamento da Inglaterra em 1753. (XAVIER, 2020). 

O instituto do common law marriage foi exportado para as colônias 

inglesas da América do Norte, principalmente nas originadas até 1753. 

Atualmente, ao menos onze estados norte-americanos reconhecem a doutrina 

e, mesmo nos estados onde não é permitido, se o início do relacionamento 

tiver se dado em um estado que permita o casamento informal, dever-se-á ser 

reconhecido. Observa-se que a validade e os efeitos do casamento pelo 

instituto dependem do ente federativo em que foi pactuado. (XAVIER, 2020). 

Apesar da permissão, não há, nos estados que permitem o instituto, 

legislação específica para sua regulamentação. Assim, a autora Marília 

Pedroso Xavier (2020) faz uma síntese, retirada de precedentes judiciais, dos 

elementos para a validade do casamento. 

 
 



A partir de uma sistematização feita pela doutrina, quatro requisitos 
são apontados: (i) as partes, heterossexuais, devem ter capacidade 
para casar; (ii) deve haver mútua vontade de ter um relacionamento 
permanente e exclusivo; (iii) coabitação; e (iv) o casal deve se 
mostrar para a comunidade como marido e mulher. (XAVIER, 2020, 
p. 109). 
 
 

Por se tratar de um instituto informal, sem a realização de qualquer 

cerimônia ou formalidade legislativa, seria possível que alguns casais, mesmo 

cumprindo todos os requisitos para sua configuração, não quisessem o 

reconhecimento do instituto.  

 
 
Assim, segundo Marília Pedroso Xavier, casais que não têm a 
intenção de sofrer efeitos do common law marriage adotam uma 
medida muito semelhante àquela defendida neste trabalho:  assinam 
um acordo em que deixam claro o intento de não ver reconhecida 
essa modalidade matrimonial. (XAVIER, 2020, p. 110). 
 
 

O acordo supramencionado, denominado de agreement of joint not to 

have a common law marriage, pode ser firmado por diversas razões, 

principalmente no caso de perda de um direito pela celebração do matrimônio. 

(XAVIER, 2020). 

Observa-se, assim, que o ordenamento jurídico norte-americano 

permite que um instituto – common law marriage – seja afastado através de um 

acordo consensual das partes envolvidas. O contrato de namoro tem, no 

ordenamento jurídico pátrio, a mesma função do acordo de agreement of joint 

not to have a common law marriage, qual seja, mitigar a imposição de uma 

forma de relacionamento pelo Estado.   

 

5.5. ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

Por ser um tema de Direito de Família, logo, tramitar em segredo de 

justiça, não há como mencionar quantas vezes uma situação envolvendo um 

contrato de namoro já esteve em julgamento e qual foi a posição adotada pela 

maioria das decisões.  

Uma decisão bastante simbólica para o tema foi proferida pelo 

Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos na Apelação Cível nº 70006235287, 

da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2004. 



 
 
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO RETIDO. Uma vez 
encerrada a instrução não há como manter nos autos declarações de 
pessoas que seriam ouvidas como testemunhas e não o foram 
porque arroladas extemporeamente, o que seria o mesmo que 
produzir a prova indeferida por meio de declarações escritas. 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. Para que 
fique caracterizada a entidade familiar denominada união estável 
deve restar configurada uma comunhão plena de vida, nos moldes de 
um casamento. O Estado-Juiz deve ter um certo pejo para intervir 
na vida privada das pessoas e dizer que, embora não tenham 
casado, obtiveram os efeitos plenos de um casamento. Antes e 
acima de tudo, deve ser respeitada a opção das pessoas, a 
liberdade individual de cada um constituir a forma de 
relacionamento que melhor lhe aprouver, indagando, com muita 
cautela, as razões pelas quais essas pessoas teriam optado por 
não casar, podendo fazê-lo, mas não o fazendo. E, por isso, só 
reconhecendo a união estável em situações em que ela esteja 
palpitante na prova dos autos, nunca em situações dúbias, 
contraditórias, em que a prova se mostre dividida, porque assim 
estar-se-á casando de ofício quem não o fez motu próprio. 
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, POR 
UNANIMIDADE. DERAM PROVIMENTO AO APELO, POR MAIORIA” 
(TJRS. Apelação Cível nº 70006235287 da 7ª Câmara Cível do TJRS, 
Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 16.06.2004. Grifo nosso). 
 
 

Em sua atuação como relator da ação, o Desembargador afirmou o 

seguinte:  

 
 
Esses abortos jurídicos que andam surgindo por aí, que são nada 
mais que o receio de que um namoro espontâneo, simples e singelo, 
resultante de um afeto puro, acabe se transformando em uma união 
com todos os efeitos patrimoniais indesejados ao início. (TJRS. 
Apelação Cível nº 70006235287 da 7ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 
Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 16.06.2004). 
 
 

Essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é utilizada 

pela posição majoritária na doutrina, a qual defende a nulidade do contrato de 

namoro. (XAVIER, 2020).  

Todavia, em uma interpretação literal da decisão, principalmente do 

trecho grifado, e da manifestação do Desembargador, observamos uma 

interpretação equivocada realizada pela doutrina, pois demonstra a 

necessidade de cuidado na intervenção do Estado nas relações, pois pode 

enquadrar as partes em um instituto que não era desejado. Deve-se respeitar a 

autonomia e a liberdade de decisão das partes. 



A eficácia de um contrato de namoro foi analisada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2009. 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO 
DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO 
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DA AUTORA 
NO SENTIDO DE TER CONVIVIDO COM O RÉU POR 
APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS, MOTIVO PELO QUAL 
REQUER A PARTILHA DE BENS NA PROPORÇÃO DE 50% OU, 
ALTERNATIVAMENTE, INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS 
PRESTADOS E USUFRUTO DO IMÓVEL ONDE RESIDE ALÉM 
DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE O GUARNECEM. SENTENÇA 
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. PROVIMENTO 
PARCIAL PARA EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
Apelante e Apelado que viveu, na verdade, um namoro prolongado, 
com períodos de vida sob o mesmo teto, mas sem caráter de 
estabilidade. Não demonstrada a participação da apelante na 
aquisição do patrimônio, restando inviável o pedido sob o ângulo da 
alegada sociedade de fato. Contrato particular de união livre assinado 
pelas partes que sela qualquer possibilidade de partilha de bens. 
Alegação de inocência na assinatura do contrato particular que vem 
desprovida de qualquer prova, além do fato de a apelante ser pessoa 
esclarecida, inexistindo nos autos prova razoável a demonstrar vício 
na manifestação de vontade dos pactuantes para anular o contrato 
particular, devendo ser considerado como válido. Contrato celebrado 
entre as partes que obedeceu plenamente aos requisitos contidos no 
artigo 104 do CCivil. Pedido de indenização por serviços prestados 
que não procede bem como a pretensão quanto ao usufruto do 
imóvel onde reside além dos móveis que guarnecem o mesmo. 
Condenação em litigância de má-fé que deve ser excluída da 
sentença. Provimento parcial do recurso. (TJRJ. 10ª Câmara Cível. 
Apelação Cível nº 0000305-63.2006.8.19.00003. Rel. Des. Marcos 
Alcino A. Torres, j. 15.9.2009). 
 
 

Observa-se que a União Estável foi afastada em prol do Contrato de 

Namoro firmado entre as partes. Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro atribui validade e eficácia ao Contrato de Namoro, divergindo do 

posicionamento dominante da doutrina brasileira.  

Há outras decisões, como a do Tribunal de Justiça de São Paulo, na 

Apelação Cível nº 554.280-417-00, de Relatoria do Desembargador Paulo 

Roberto Grava Brazil, que afastaram a configuração da união estável validando 

o Contrato de Namoro. (XAVIER, 2020). 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÃO 

 

Como um dos pilares do presente estudo temos a sociedade “líquido-

moderna” do sociólogo Zugmunt Bauman, segundo a qual a sociedade atual foi 

alterada pelo aumento do consumo. O qual configura, inclusive, um modo de 

vida e não somente o poder de compra do indivíduo. Essa forma de vida 

alimenta o desejo de possuir e o rápido descarte. Tudo passou a ser 

dispensável, inclusive os próprios seres humanos. 

Com a celeridade, houve uma alteração na noção de tempo. Tudo 

muda em um tempo mais curto do que o necessário para a sua consolidação. 

Assim, a vida não para, continuamente ela se reinventa e recomeça.  

A descartabilidade trouxe, ainda, o medo da rejeição, que passou a ser 

inerente aos indivíduos. Estes buscam a todo custo se protegerem do 

abandono. Logo, acabam fugindo de responsabilidades e vivendo 

superficialidades. 

Esse cenário impactou diretamente as relações amorosas, tanto que o 

sociólogo Zygmunt Bauman desenvolve os impactos desta alteração no amor, 

em sua obra Amor Líquido. Com o imediatismo presente em todas as searas 

da vida humana, ocorreu a desvalorização do longo, do duradouro e, inclusive, 

do esforço demandado para atingir os objetivos. As relações passaram a ser 

cada vez mais fracas e suscetíveis ao fim.  

Os relacionamentos passaram a ser transitórios e de caráter 

experimental. Uma das principais características desse momento é que ao 

mesmo tempo em que o individuo deseja sair da solidão e se inserir em uma 

parceria, não aceita renunciar à sua liberdade.  

Os reflexos da vida líquida nas relações amorosas são vistos, também, 

nas diversas possibilidades de configurações de relacionamentos, como pode 

ser observado na escalada do relacionamento humano. Além de contribuir com 

a aproximação dos institutos, como é o caso da união estável e do namoro 

qualificado.   

A permissibilidade do namoro é tão demasiada que se confunde com a 

união estável. Todavia, há um ponto central que necessita da diferenciação 

entre os institutos, qual seja, os efeitos do relacionamento. Haja vista que um 

namoro não causa qualquer efeito jurídico e uma união estável pode gerar 



efeitos patrimoniais e de sucessão.  Assim, surge a necessidade de demarcar a 

relação que está sendo vivida.  

Esse limite é encontrado no contrato de namoro, contrato atípico no 

qual o casal atesta viverem um namoro, sem que haja interesse de constituir 

uma entidade familiar, logo, afasta a união estável e, com isso, os efeitos 

pessoais e patrimoniais desse relacionamento.  

No tocante a eficácia do contrato de namoro, a doutrina possui 

posições divergentes. A corrente majoritária doutrinária defende que o contrato 

de namoro é nulo, pois seu objetivo seria fraudar a lei imperativa, ou seja, a 

constituição de união estável. Há, ainda, outras justificativas para sua 

invalidade, como o enriquecimento sem causa. 

Em sentido contrário, a corrente minoritária defende a validade e a 

eficácia do contrato de namoro. O principal fundamento dessa posição é a não 

há vedação legal para a criação do contrato, haja vista que o Código Civil 

brasileiro permite a existência de contratos atípicos, desde que preenchidos 

determinados requisitos.  Para os defensores desse entendimento, a pactuação 

constante no contrato de namoro garantiria um relacionamento mais seguro, 

evitando desconfianças e preocupações futuras. 

Essa posição tem sua fundamentação na doutrina norte-americana, a 

qual possui o common law marriage. Segundo este instituto se as partes 

tivessem capacidade e concordassem com o matrimônio, além de possuírem 

coabitação e publicidade, o casamento estaria concretizado. Todavia, há casais 

que não buscavam o matrimônio, assim, para afastar o reconhecimento do 

instituto, surgiu o acordo denominado agreement of joint not to have a common 

law marriage. No qual as partes afirmam não serem casadas e que assim 

desejam permanecer.  

No Brasil, com a evolução do Direito das Famílias, na qual o Estado só 

intervém nas relações familiares em ultima ratio, predomina, nesse caso, a 

autonomia privada dos indivíduos, garantindo o respeito à dignidade da pessoa 

humana das partes envolvidas na relação. Cabe, assim, somente aos 

envolvidos resolverem os rumos do relacionamento.  

Com base nessa vertente, o contrato de namoro pode existir e ter 

eficácia plena, haja vista que concretizaria a Teoria do Direito das Famílias 



mínimo, além disto, seguiria o novo rumo do direito civil familiar, qual seja, a 

contratualização das relações.   

A jurisprudência pátria, em sentido contrário da interpretação da 

doutrina majoritária, entende pelo respeito da autonomia e a liberdade de 

decisão das partes. Assim, observa-se algumas decisões que afastam a união 

estável e reconhecem a existência do namoro.  

Logo, através de uma interpretação sistemática de todo o exposto, 

conclui-se que o contrato de namoro de namoro é válido e eficaz, desde que 

preencha os requisitos do artigo 104 do Código Civil, haja vista que é um 

contrato atípico; e possibilita que as partes se relacionem sem medo de 

sofrerem com efeitos diversos dos pretendidos.  

O amor e suas possíveis caracterizações não podem ser objeto de uma 

decisão do Estado, a qual parte de uma mera analise documental abstrata, que 

pode divergir consideravelmente da realidade. 

As relações afetivas devem ser de configuração livre, simples e leve.  
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