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RESUMO
As relações familiares tem passado por consideráveis transformações nos últimos anos, motivada principalmente pela
mudança dos valores que permeiam a sociedade, onde o afeto passou a ter destaque na esfera tanto social quanto
jurídica.Considerando que as relações afetivas, tais como: o namoro, os esponsais e/ou a união estável, podem ou não
perdurar para sempre e, em razão de sua natureza, repercutem não apenas na esfera pessoal, mas também na esfera
patrimonial,  o  Direito  de Família  têm sido instigado a se readequar e a  seposicionar  quanto às novas modalidade
relacionais, no intuito de ora apaziguar ou restabelecer o equilíbrio social. Assim, o presente trabalho tem por escopo
analisar as diferenças entre o instituto do namoro qualificado, dos esponsais e da união estável, bem como as eventuais
obrigações civis quando das suas respectivas rupturas, frente à legislação vigente. Por fim, ainda se buscou por meio da
análise de julgados, esboçar o entendimento dos tribunais pátrios no que se diz respeito ao tema.Para tanto, utilizou-se a
revisão bibliográfica, a análise legislativa e jurisprudencial, em pesquisa preponderantemente teórica.
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1 INTRODUÇÃO

A  formação  da  entidade  familiar  contemporânea  é  absolutamente  diversa  dos  arranjos
familiares de outrora, em que a consanguinidade era o principal vínculo de reconhecimento do grupo
familiar. Atualmente, é o afeto o principal elemento identificador de uma família. Diante disso, nota-
se que houve uma evolução do Direito de Família, pois com o passar do tempo, foram surgindo
novos arranjos familiares e novas relações interpessoais. Desse modo, se vislumbra a necessidade
de  posicionamentos  jurídicos  mais  atuais  que  possam satisfazer  às  novas  realidades  sociais.O
instituto do casamento, embora ainda seja uma das formas de constituição da família, deixou de ser
o  único,  já  que  a  legislação  atual  também reconhece  a  união  estável  como  entidade  familiar,
enquanto  relacionamento  duradouro,  público  com ânimo de constituir  família, desfrutando desta
forma de proteção do Estado. 

Diante disso, em virtude da dinamicidade da sociedade, e a fim de atender às necessidades
pessoais dos indivíduos surgiram novas formas de relacionamento, tais como: a ficada, a amizade-
colorida, o namoro, entre outros, os quais eventualmente podem evoluir para um relacionamento
mais  solido  como  a  união-estável,  noivado  ou  esponsais  como  meio  de  preparação  para  o
casamento. 

Entretanto, nem sempre a continuidade do namoro, do noivado ou da união estável mostra-se
possível,  ao  passo  que  o  rompimento  pode  ser  fato  gerador  não  apenas  de  aborrecimentos,
comotambém de responsabilidade civil e, consequentemente, indenizações de ordem material e/ou
moral.  Assim,  o  presente  trabalho  –  que  se  materializa  por  meio  do  método  teórico-objetivo,
pretende, em síntese, analisar separadamente as diferenças entre o instituto do namoro qualificado,
dos  esponsais  e  da  união  estável,  bem  como  as  eventuais  obrigações  civisquando  das  suas
respectivas rupturas, incluindo aqui a possibilidade frente à legislação vigente.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método utilizado para a pesquisa foi o teórico que consiste na consulta de obras, artigos de
periódicos, documentos eletrônicos, bem como da legislação pertinente sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante das pesquisas realizadas, depreende-se que é possível vislumbrar uma sutil diferença
entre  os  institutos  do  namoro  qualificado,  esponsais  e  união  estável,  que  na  prática  pode
eventualmente ensejar em engano, referente ao aspecto patrimonial, levando as partes a buscar por
meio judicial os seus direitos referentes a divisão de bens. Esta confusão acontece, pelo fato desses
institutos conterem alguns requisitos dispostos no art. 1723 do Código Civil, tais como a convivência
pública,  contínua,  duradoura,  possibilitando assim acreditar  que a relação pode ser  considerada
como entidade familiar. Sabe-se que o namoro qualificado e esponsais não tem o condão de gerar
direitos patrimoniais,  sucessórios pois mesmo com as características similares ao matrimônio, é
imprescindível  o animomaritalis–o objetivo de constituir família, o que não se observa no namoro.
Desta forma somente a união estável, comprovada por meio de um contrato de convivência ou por
sentença é capaz de gerar efeitos jurídicos. Não obstante, no que diz respeito à ruptura desses
institutos pode-se afirmar que os mesmos podem ensejar a responsabilidade civil desde que haja
comprovação de que a ruptura ocasionou danos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contrário da união estável, que em razão da sua publicidade, estabilidade e continuidade,
bem como do claro objetivo de constituir família, gera efeitos tanto sob a perspectiva pessoal, como
patrimonial das partes envolvidas, assim, tem as partes direitos de pleitearem alimentos umas para
as  outras,  bem como  àconcorrer  com os  ascendentes  e  descendentes  em caso  de  sucessão,
conforme novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, cumpre esclarecer que os companheiros desfrutam do direito à partilha de bens,
que salvo disposição contrária no contrato de união estável, será aplicado no que couber, o regime
de comunhão parcial de bens. Isso porque de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, após a
lei 9.278/1996, presume-se o esforço comum dos companheiros para aquisição de bens, o que não
ocorre no namoro ou noivado, que para partilhar eventual bem adquirido deverá a parte comprovar
efetivamente sua colaboração. 

Por  fim,  em que pese as diferenças que permeiam os institutos estudados,  a ruptura de
qualquer um destes pode ensejar, ainda que com certa resistência dos tribunais em reconhecer, a
responsabilização civil e, o consequente dever de indenizar, por meio da aplicação das disposições
da teoria geral da responsabilidade civil, isso quando presente o ato ilícito, o dano e o nexo causal
entre um e outro.Isso porque, embora socialmente ninguém tenha a obrigatoriedade de manter um
relacionamento, seja de namoro, noivado ou união estável, hácasos em que a ruptura enseja ofensa
à direitos de personalidade, como é o caso do namoro ou da união estável que tem seu fim marcado
por ofensas físicas e verbais, assédio ainda que moral, ou no caso do noivado cujo rompimento
ocorra de forma abrupta no momento da celebração ou poucos dias antes, evidenciando verdadeiro
abuso  de  direito  pelo  então  nubente,  necessariamente  haverá  a  possibilidade  do  agente  ser
repreendido civilmente.Os novos contornos e avanços do Direito  de Família  são inegáveis,  que
desde que o afeto emergiu como pressuposto das relações familiares tem sido colocado à prova, ao
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passo que a mera aplicação da lei não mais é sinônima de uma prestação jurisdicional efetiva e, os
operadores do direito tem sido instados a desdobrar e adequar os institutos e preceitos vigentes, em
um trabalho conjunto, a fim de acompanhar a dinamicidade e a liberdade que desfrutam hoje os
relacionamentos, que nem sempre se mostram harmônicos, estáveis eequilibrados.
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