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RESUMO
O namoro qualificado e a união estável  dispõem de características excessivamente similares,  a ponto de tornar-se
obscuras suas diferenciações. Esta pesquisa tem o objetivo de elucidar as particularidades de cada instituto e assim
esclarecer as minúcias existentes entre cada relação. Tarefa desafiadora a distinção desses dois institutos, porém a
união estável tem o indicador essencial – o animus – conhecido como affectiomaritalis – que é quando os casais vivem
como  se  casados  fossem,  fator  determinante  tem também  a  especial  proteção  do  Estado,  por  ser  acolhido  pelo
ordenamento jurídico brasileiro. No namoro qualificado os únicos diferenciais que as distingui da união estável é: a
intenção de continuarem solteiros,  e assim será atribuído efeitos jurídicos distintos.  Sendo assim,  alguns casais de
namorados estão utilizando por meio de um contrato de namoro que é um instrumento elaborado com registro em
cartório, uma forma de prevenir, sendo declarado a intenção do casal, em continuar sendo apenas namorados, deixando
claro que não tem intenção de viver maritalmente. Só terá validade se for condizente com a situação fática.  Os casais de
companheiros que vivem uma união estável podem e devem salvaguardar a relação através de contrato de convivência,
documento escrito, particular ou através de escritura pública, levando em conta o princípio do direito privado, autonomia
da vontade, já que visa resguardar a situação patrimonial. Destarte, essa pesquisa científica tem o objetivo de analisar e
esclarecer as questionáveis diferenças dos institutos apresentados.  O método utilizado será o teórico,  por meio de
doutrina e jurisprudências sobre o assunto.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família; Namoro; Família Informal.

1 INTRODUÇÃO

Este tema foi  motivado devido às alterações experimentadas pela sociedade moderna.  O
exemplo do namoro que era algo tão singelo e inocente que antecedia a um compromisso mais sério
como noivado e casamento e outrora era acompanhado pelos pais, atualmente foi necessária uma
nova denominação – namoro qualificado - como forma de não ser julgado arbitrariamente. E como
forma de prevenção, os namorados tem se utilizado de um contrato, conhecido como contrato de
namoro como forma de declarar a intenção do casal, para que não seja configurado como união
estável. Sabe-se que se na convivência entre o casal, se conter os requisitos dispostos no artigo
1723 do Código Civil, serão configurados como entidade familiar e terá consequências na esfera
jurídica. A questão é relevante para os profissionais da área do direito e, em especial ao ramo do
Direito de família, visto que se torna objeto de discussões no contexto da opinião pública, juristas,
operadores e acadêmicos do direito, dentre outros segmentos envolvidos direta ou indiretamente
neste contexto. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada pelo método teórico, por meio da pesquisa bibliográfica, ou
seja, técnica de documentação indireta com método teórico.

Na  parte  bibliográfica,  será  estudado  o  Código  Civil,  os  atos  jurídicos  que  podem  ser
praticados  com  autonomia,  como  o  contrato  de  namoro,  e  a  união  estável  fática  e  os
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais favoráveis e contrários a tais procedimentos, além
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de livros artigos científicos e sites especializados que versarem sobre a mesma temática, buscando
compreendê-la, com o uso do método dedutivo.

Dessa forma, os dados coletados serão analisados para entender as diferenciados dos dois
institutos e suas consequências jurídicas e se ela é ou ao menos está sendo favorável no aspecto
social, sendo praticados pelas pessoas desavisadas ou sem o conhecimento das leis, como forma
de proteção ao instituto familiar amparado pelo Direito de Família.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DO NAMORO SIMPLES

O  namoro  é  um  período  de  troca,  quando  se  formam  os  laços  afetivos  e  se  obtêm
informações de parte a parte. (GAGLIANO, 2014, p. 519).

Antigamente  era  iniciado  com  cortejo,  necessitava  da  aprovação  dos  pais  para  que
concretizasse  o  relacionamento  e  com  tempo  determinado  pelos  mesmos,  para  o  noivado  e
casamento. Atualmente é uma relação mais leve que devido à evolução tecnológica pode ser até
através de redes sociais como internet, como acontece quando um dos parceiros está em outro
estado ou país. Porém ao mesmo tempo, outros casais vivem uma relação de forma diferente, como
compartilhar  atividades  em  conjuntos,  dormem  juntos,  viajam  sozinhas  sem  os  familiares,  são
namoros com relações mais liberais.

Segundo Pablo Stolze:

Mais sério do que o simples encontro casual, o namoro não se notabiliza simplesmente pelo
envolvimento sexual, mas também pelo comprometimento afetivo. Tal aspecto, no entanto, não
serve para conferir-lhe roupagem jurídica familiar, dada a sua tessitura instável, mais pertinente
à Moral do que propriamente ao Direito. (GAGLIANO, 2014, p109).

Conforme texto acima, conclui-se que a relação amorosa, mesmo havendo uma sociedade
de fato, não necessariamente será caracterizado como união estável. Mesmo que o namoro perdure
por grande período de tempo, as partes podem decidir em por fim ao relacionamento e esse fato não
trará  implicação  jurídica,  pois  não  causou  dano  ao  direito  alheio,  mesmo  que  o  casal  tenha
envolvimento sexual, filhos publicidade e eventualmente dividam o mesmo teto. 

Conforme citado por Pablo Stolze:

Percebe-se, portanto, a tênue e sutil fronteira existente entre um simples namoro — relação
instável  sem  potencial  repercussão  jurídica  —  e  uma  relação  de  companheirismo-relação
estável de família com potencial repercussão jurídica. (GAGLIANO, 2014, p.335)

Desta forma, pode haver imprecisão na diferenciação de uma relação com a outra, visto ser
muito sutil diferenciar, uma vez que suas especificidades são muito parecidas.

3.2 DO NAMORO QUALIFICADO

O namoro qualificado é um novo conceito utilizado pela doutrina para diferenciá-lo da união
estável, visto a ínfima relação existente que pode acarretar a responsabilidade jurídica indesejada e
inesperada,  por  apresentar  uma  preponderância  dos  requisitos  presentes  nesta  união  como:
publicidade,  relação  contínua  e  duradoura  sendo  que  sua  única  diferenciação  é  que  neste
relacionamento não há o objetivo de constituir família. Na pratica não é tão fácil diferenciar a relação
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existente entre uma relação e outra,  porém vale destacar que o namoro qualificado não produz
nenhum efeito patrimonial.  

Conforme Carlos Alberto e Adriana Caldas:

Nota-se que "no namoro qualificado, por outro lado, embora possa existir um objetivo futuro de
constituir  família,  não  há  ainda  essa  comunhão  de  vida.  Apesar  de  se  estabelecer  uma
convivência amorosa pública,  contínua e duradoura,  um dos namorados,  ou os dois,  ainda
preserva sua vida pessoal e sua liberdade. Os seus interesses particulares não se confundem
no presente, e a assistência moral e material recíproca não é totalmente irrestrita" (MALUF ,
2013, p. 371-374).

Portanto o namoro qualificado é a relação que não tem o propósito de constituir família, com
ou sem filho, mesmo que haja coabitação. Nesta relação, os parceiros não assumem a condição de
companheiros, são livres e preservam sua liberdade, são desimpedidos, não tem a intenção de viver
como se casados fossem. 

Segundo Nelson Rosenvald:

A coabitação é um elemento acidental – importante indício -, mas não essencial à configuração
do intuito família. Em sentido inverso, coabitação é até comum entre namorados, o quê não os
converte automaticamente em companheiros. O que denota a intenção de constituir família é a
firme  intenção  de,  ao  longo  de  toda  a  convivência,  compartilhar-se  o  como  “se  casados
fossem”, através da soma dos projetos afetivos e patrimoniais. A reunião desses pequenos
fragmentos,  como  uma conta  conjunta,  a  dependência  no  IR,  um plano  de  saúde ou  um
casamento religioso, evidenciam o elemento subjetivo da intenção de constituir família, aliás, o
principal dos quatro requisitos abordados (ROSENVALDO,2017). 

É de conviverem com as famílias, amigos, participarem de festas, viagens, expor fotos em
rede sociais, pernoitarem na casa um do outro com frequência, há entre si a consciência de que é
apenas uma relação amorosa, percebida também no âmbito social,  sem o objetivo de constituir
família. 

É permitido que esses casais namorem, sem um vínculo jurídico, sem o receio de serem
responsabilizados juridicamente, caso essa relação chegue ao fim, pois caso contrário poderá ser
vistas como relações negociais e não apenas como uma relação amorosa. 

3.3 DO CONTRATO DE NAMORO

O Contrato de namoro é um documento escrito, pactuado entre o casal visando deixar claro
que a relação é de um simples namoro, e que, não há interesse em constituir família, e sim definir
objetivos dos parceiros na relação, a fim de negar futuras pretensões patrimoniais, sendo obrigados
a nada reivindicar na extinção do namoro. Esse documento visa pré-excluir a existência de união
estável  ou  concubinato,  e  seu  rompimento  não  provoca  qualquer  consequência  de  natureza
indenizatória,  ainda  que  tenha  produzido  algum  constrangimento. Conferência  pronunciada  no  VI
Congresso  Brasileiro  de  Direito  de  Família.  Belo  Horizonte,  de  14  a  17  de  novembro  de  2007.
http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/179.pdf. Acesso em 17.05.2017.1

Tem eficácia relativa, visto que se a convivência fática, a aparência, não condizer com a
realidade versada pelas partes, não obstante não terá validade jurídica.  

1Conferência pronunciada no VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte, de 14 a 17 de
novembro de 2007. http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/179.pdf. Acesso em 17.05.2017.
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Portanto o instituto da união estável goza de reflexos jurídicos, é norma cogente, de ordem
pública, entretanto o namoro qualificado não configura relação jurídica.

Como assevera Plablo Stolze:

E, precisamente por conta do receio de caírem na malha jurídica da união estável,  muitos
casais  brasileiros  convencionaram celebrar,  em livro  de  notas  de  Tabelião,  o  denominado
“contrato  de  namoro”,  negócio  jurídico  firmado  com  o  nítido  propósito  de  afastarem  o
regramento do Direito de 
Família. Mas, conforme já observado ao longo deste capítulo, a união estável é um fato da vida
e, como tal, se configurada, não será uma simples declaração negocial de vontade instrumento
hábil  para  afastar  o  regramento de ordem pública que rege  este  tipo de  entidade familiar
(GAGLIANO ,2014, p.335).

Entretanto, esse contato será considerado sem validade jurídica, quando utilizado de má fé,
quando tem a intenção de omitir  a união estável,  e consequentemente como forma de usar  de
subterfugio  para  livrar-se  do  vínculo  jurídico  da  união  estável.  Conforme  dispõe  Flávio  Tartuce
“justamente por isso é que é nulo eventual contrato de namoro que pretenda afastar os efeitos de
uma união estável” (TARTUCE, 2013, p.290).

Porém  considerando  o  princípio  da  autonomia  da  vontade,  esse  contrato  desde  que
configurado subjetivamente a veracidade da relação em ser apenas – namoro qualificado – sem a
intenção das partes de constituir família, pode ser um bom instrumento jurídico válido para que os
casais tenham liberdade de viver suas relações mediante acordo de suas vontades.

3.4 DA UNIÃO ESTÁVEL

A união estável  antigamente  era  conhecida como concubinato,  se  caracterizava por  uma
união  livre,  união  de  fato,  uma vida  com aparência  de  casamento,  viviam maritalmente,  sob  o
mesmo  teto,  sem  reconhecimento  legal,  e  em  seu  rompimento  não  cabia  nenhum  tipo  de
indenização.  O Código de 1916 fazia  restrições a essa forma de convivência,  com exceção da
permissão da paternidade legal, no caso de concepção de filhos (GONÇALVES, 2014, p.405). 

Como esclarece Carlos Roberto Gonçalves:

A união livre difere do casamento, sobretudo pela liberdade de descumprir os deveres a estes
inerentes.  Por  isso,  a  doutrina  clássica  esclarece  que  o  estado  de  concubinato  pode  ser
rompido  a  qualquer  instante,  qualquer  que  seja  o  tempo  de  sua  duração,  sem  que  ao
concubino  abandonado  assista  direito  a  indenização  pelo  simples  fato  da  ruptura
(GONÇALVES, 2014, p.405).

Com o passar do tempo esse relacionamento começou a ser reconhecido pelos magistrados
que  começaram a consentir  direitos  e  divisões  quando  houvesse  bens  adquiridos  com esforço
comum, e passou a concubina a receber o status de companheira.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves:

Quando, porém, encontrava-se separado de fato da esposa e estabelecia com a concubina um
relacionamento  more  uxório,  isto  é,  de  marido  e  mulher,  tais  restrições  deixavam de  ser
aplicadas, e a mulher passava a ser chamada de companheira. (GONÇALVES, 2014, p. 406).

Ganhou  juntamente  a  expressão  concubinato  puro,  como  forma  de  diferenciar  do
concubinato impuro – o adulterino – que envolvia um terceiro com ligação amorosa com a pessoa
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casada. Assim o concubinato puro, passou a ser conhecido como aquele que os companheiros têm
convivência more uxório, sem impedimentos legais e com convivência duradoura.  Conforme Carlos
Roberto  Gonçalves cita:  “Concubinato  puro”  ou  companheirismo seria  a  convivência  duradoura,
como marido e mulher, sem impedimentos decorrentes de outra união (caso dos solteiros, viúvos,
separados judicialmente, divorciados ou que tiveram o casamento anulado)  (GONÇALVES, 2014,
p.407).

Foi  a Constituição Federal  de 1988 que reconheceu e denominou a união estável,  com
status de família, e retirou a carga pejorativa do concubinato, recebendo a partir daí a proteção do
direito  de  família,  em seu artigo  226:  “A família,  base da sociedade,  tem especial  proteção do
Estado, § 3º: Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar,  devendo a lei  facilitar  sua conversão em casamento”.  (BRASIL,
2016).

No entanto o Código Civil  em seu artigo 1.723 determinou alguns requisitos necessários
para que esse relacionamento faça-se reconhecido efetivamente como entidade familiar  e união
estável, a saber: “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, 2016).

Qual seja: A estabilidade - convivência duradoura, o que diferencia uma união estável de uma
ficada.   A  Continuidade  – convivência  contínua,  no  sentido  do  animus  de  permanência  e
definitividade, o que diferencia a união estável de um namoro; A Publicidade - convivência pública,
em  detrimento  do  segredo,  o  que  diferencia  a  união  estável  de  uma  relação  clandestina
(GAGLIANO, 2014, p. 328).

Permitindo, o reconhecimento da relação, familiar entre companheiros, sejam eles do mesmo
sexo, sejam de sexo diverso (GAGLIANO, 2014, p328).

Conforme esclarece Flavio Tartuce:

De toda sorte, cabe esclarecer que a sucessão do companheiro também engloba as pessoas
que vivem em união homoafetiva, ou seja, a união entre pessoas do mesmo sexo (TARTUCE ,
2013, p.163). 

O regime adotado no instituto da união estável é o de regime de comunhão parcial de bens,
salvo se houver uma na formalização do pacto de convivência e a opção tiver sido por outro tipo de
regime, permitido legalmente, assim serão partilhados os bens adquiridos onerosamente desde a
comprovação da existência da união. 

Segundo Flavio Tartuce:

[...] pode-se concluir que com relação aos bens adquiridos a título oneroso, no curso da união
estável, os companheiros terão direito à sua meação [...] (TARTUCE ,2013). 

Portanto, a proteção jurídica trazida pela Constituição Federal na relação da união estável
como entidade familiar  reconheceu, o princípio basilar  das relações familiares, a afetividade e a
dignidade da pessoa humana. 

3.5 DO CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL
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O ideal para os casais que vivem uma união estável é legitimar a relação, como forma de
segurança jurídica, o documento cabível é o contrato de união estável conhecido como pacto de
convivência, cabe ao casal estabelecer regras pessoais e matrimoniais. Há, porém a obrigatoriedade
do instrumento,  ser  escrito,  particular,  sendo o  mais  recomendado como escritura  pública,  pois
assim é dotado de fé pública, sendo-lhe atribuído como negócio jurídico. 

Segundo Flávio Tartuce:

Para ter eficácia perante terceiros (erga omnes), poderá ser elaborado por escritura pública ou
registrado  no  Cartório  de  Títulos  e  Documentos.  Por  questão  de  certeza  e  segurança,
recomenda-se a elaboração de uma escritura, em Tabelionato de Notas, dotada de fé pública,
para que não pairem dúvidas sobre a existência da união. Aliás, quando as partes procuram
regulamentar a sua convivência,  a união estável  deixa de ser  uma mera situação de fato,
passando  a  constituir  verdadeiro  negócio  jurídico,  ato  de  vontade  lícito  em  que  há  uma
composição de interesses com finalidade específica (TARTUCE, 2013, p.291).

O contrato de convivência é o documento adequado para garantir os direitos e obrigações
acordado entre o casal, deve conter o regime escolhido (separação total, comunhão universal ou
parcial de bens), caso não seja especificado nenhum regime, será adotado neste caso, o parcial de
bens, e a situação patrimonial desde o início da relação. Observa-se, no entanto, que mesmo sendo
dotados de segurança jurídica, poucos casais utilizam esse instrumento como forma de regularizar a
união desde o princípio do relacionamento.  

Segundo Carlos Alberto Gonçalves:

O contrato não reclama forma preestabelecida ou já determinada para sua eficácia, embora se
tenha  como  necessário  seja  escrito,  e  não  apenas  verbal.  Assim,  poderá  revestir-se  da
roupagem de uma convenção solene, escritura de declaração, instrumento contratual particular
levado ou não a registro em Cartório de Títulos e Documentos, documento informal, pacto e,
até  mesmo,  ser  apresentado  apenas  como  disposições  ou  estipulações  esparsas,
instrumentalizadas  em  conjunto  ou  separadamente,  desde  que  contenham  manifestação
bilateral da vontade dos companheiros (GONÇAVES, 2014, p.425).

O conteúdo do pacto de convivência pode ser alterado a qualquer momento, desde que
acordados entre as partes,  e deve ser  convencionado dentro das normas lícitas,  caso contrário
haverá nulidade contratual.

4 CONCLUSÃO 

Conclui-se que é fundamental identificar a intenção das partes ou seja o  animus, situação
fática do casal e através dessas características constatarem através de uma avaliação meticulosa
para detectar até onde vai o namoro qualificado e até onde começa a união estável que a partir
desta, gera relação jurídica, como alimentos, meação e herança, porém se houver algum auxílio
financeiro enquanto namorados, com o fim do namoro, o prejuízo material pode ser reparado. 

E da mesma forma, se for  comprovado que as partes,  cada qual  durante a relação de
namoro concomitantemente continuou com sua liberdade, individualidade e independência e não
houve  a  intenção  de  viver  maritalmente,  mesmo  havendo  filhos  desse  vínculo  ou  convivência
duradoura  ou prolongada,  não será  considerado como união estável,  e  neste  aspecto  é que o
contrato de namoro poderá ser utilizado, para comprovar que o mesmo estava de acordo com a
situação fática vivenciada pelo casal. 
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A  característica  primordial,  para  configurar  uma  união  estável  é  a  convivência  pública,
contínua e duradoura e a presença do  affectiomaritalis – que é o ânimo de viver como casados.
Sendo esse requisito, caracterizador, avaliado e admitido pelo julgador por meio subjetivo, conferido
através de provas de convivência fática do casal. 

Daí a importância em elucidar as diferenças e evidenciar os requisitos e não tornar a união
estável uma oportunidade proveitosa e não permitir que o contrato de namoro seja satisfatório usado
por pessoa de má fé. Visto que as nuances são ínfimas podendo ser confundidas e gerar abuso,
causando prejuízos patrimoniais e emocionais. 

E por fim cabe ao Estado a garantia fundamental de proteger a entidade familiar e aplicar a
justiça. 
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