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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar a eficácia do 
“contrato de namoro” no afastamento da caracterização da união estável 
e de seus consectários patrimoniais. Além disso, busca demonstrar que as 
maiores repercussões patrimoniais do reconhecimento da união estável 
encontram-se na esfera sucessória e não propriamente de Direito de 
Família. A análise do presente objeto de pesquisa possui grande 
relevância, na medida em que se mostra tema recente e amplamente 
controvertido na literatura jurídica brasileira. Para atingir o fim proposto, 
a pesquisa adotou sobretudo uma abordagem qualitativa, a partir da 
revisão da literatura jurídica. Em segundo plano, valeu-se da análise de 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para identificar a 
partir da ratio decidendi desses julgados a interpretação de importantes 
tribunais brasileiros sob a matéria em comento. Os dados obtidos indicam 
que pela natureza jurídica da união estável, não é possível conferir eficácia 
aos contratos de namoro. Ademais, demonstrou que somente soluções 
oriundas do campo do direito sucessório tem o condão de atenuar a 
insegurança advinda das implicações patrimoniais do reconhecimento da 
união estável. 

Palavras-chave: Contrato de namoro, união estável, autonomia da 
vontade, Direito das Sucessões. 

 

Abstract: This article aims to analyze the effectiveness of the “dating 
contract” in moving away from the characterization of the stable union 
and its patrimonial consulars. Furthermore, it seeks to demontrate that 
the greatest patrimonial repercussions of the recognition of the stable 
union are found in the succession sphere and not exactly of family law. 
The analysis of the present research object has wide relevance, as it is a 
recent and widely controversial theme in the Brazilian legal literature. To 
achieve the aimed purpose, the research adopted mainly a qualitative 
approach, based on the review of the legal literature. In the background, it 
used the analysis of judgments of the Superior Court of Justice, the Court 
of Justice of São Paulo and the Court of Justice of Rio Grande do Sul to 
identify from the ratio decidendi of these judgments the interpretation of 
important Brazilian courts under the matter in question. The data 
obtained indicate that due to the legal nature of the stable union, dating 
contracts cannot be made effective. Moreover, research has shown that 
only solutions from the field of inheritance law are able to mitigate the 
insecurity arising from the patrimonial implications of recognizing the 
stable union. 

Key words: Dating contract, stable union, autonomy of the will, 
inheritance law. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la efectividad del 
“contrato de noviazgo” para alejarse de la caracterización de la unión 
estable y sus reflexiones patrimoniales. Además, busca demostrar que las 
mayores repercusiones patrimoniales del reconocimiento de la unión 
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estable se encuentran en el ámbito sucesorio y no exactamente del 
derecho de familia. El análisis del presente objeto de investigación tiene 
gran relevancia, ya que es un tema reciente y ampliamente controvertido 
en la literatura jurídica brasileña. Para lograr el propósito propuesto, la 
investigación adoptó principalmente un enfoque cualitativo, basado en la 
revisión de la literatura jurídica. En segundo plano, utilizó el análisis de 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia de São 
Paulo y del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul para identificar a 
partir de la ratio decidendi de estas sentencias la interpretación de 
importantes tribunales brasileños en el asunto en cuestión. Los datos 
obtenidos indican que, debido a la naturaleza jurídica de la unión estable, 
los contratos de noviazgo no pueden hacerse efectivos. Además, demostró 
que solo las soluciones provenientes del campo del derecho sucesorio son 
capaces de mitigar la inseguridad derivada de las implicaciones 
patrimoniales del reconocimiento de la unión estable. 

Palabras clave: Contrato de noviazgo, unión estable, autonomía de la 
voluntad, Derecho de sucesiones. 

 

 

 

 

Introdução 

Em decorrência da sutil diferença existente entre o namoro e a união estável 
no direito brasileiro, bem como em razão dos amplos consectários patrimoniais 
advindos da configuração da união estável, muitos casais de namorados tem 
buscado realizar “contratos de namoro” com o intuito de garantir segurança 
patrimonial. 

Ocorre que tratando-se de uma figura recente, a literatura jurídica brasileira 
tem divergido muito sobre a idoneidade da utilização destes instrumentos para o 
afastamento da caracterização da união estável. Por isso, o presente trabalho busca 
verificar a eficácia jurídica destas declarações. Também se mostra pertinente 
escrutinar quais são os principais problemas advindos da configuração da união 
estável e, portanto, quais são as razões pelas quais os casais têm realizado contratos 
de namoro.  

Para atingir o fim proposto, foi realizada uma revisão de literatura e uma 
análise de julgados a fim de verificar o atual estado d’arte sobre a temática em 
análise, valendo-se do método indutivo para traçar conclusões gerais a partir da 
observação de fenômenos específicos. 

Especificamente em relação a revisão de julgados, foi realizada uma análise 
quantiqualitativa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça 
de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para verificar como se 
posicionam esses tribunais em torno do tema da eficácia dos contratos de namoro. 
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1.  A eficácia jurídica dos contratos de namoro 

É tênue a diferença entre o namoro e a união estável no direito brasileiro. Para 
além do aumento da intimidade e proximidade entre os casais de namorados na 
atualidade, a ausência de formalismos para a configuração da união estável acaba 
por gerar uma zona cinzenta entre os dois institutos. 

Diferentemente do que ocorre no direito francês, que exige a coabitação para 
a configuração do concubinage (BÉNABENT, 2014, p. 315) ou do direito português, 
que determina prazo superior a dois anos para garantir efeitos jurídicos à 
convivência em regime de comunhão de mesa, leito e habitação (CAMPOS, 2019, p. 
104), a caracterização da união estável no país mostra-se menos rígida. 

São requisitos para a configuração da união estável no direito brasileiro: 
reconhecimento público da condição de cônjuges, affectio maritalis, assistência 
mútua e relacionamento de cunho sexual exclusivo (pelo menos, em regra) 
(HERKENHOFF; DIAS; LIMA NETO, 2020, p. 52). 

Ainda que a flexibilidade destes requisitos faça sentido, na medida em que 
seria difícil confinar aprioristicamente em fórmulas taxativas as diferentes 
configurações possíveis desta entidade familiar (BARBOSA MOREIRA, 2003), é 
inevitável a conclusão de que o subjetivismo dos critérios gera certa medida de 
insegurança, ainda mais quando vários destes requisitos podem ser facilmente 
identificáveis em determinadas relações de namoro (BARBOZA; ALMEIDA, 2020, p. 
124).  

A situação é ainda mais problemática quando se observa que, apesar da 
configuração da união estável no Brasil ser menos rígida, os seus efeitos 
patrimoniais são mais intensos do que os observados em legislações estrangeiras. 
Por isso, Mário Delgado (2014) afirma que quando o legislador e a jurisprudência 
buscam regulamentar a união estável de modo a conferir-lhe os efeitos patrimoniais 
da sociedade conjugal, na prática impõem-lhes um verdadeiro casamento forçado. 

A linha divisória entre namoro e união estável tornou-se mais sutil com a 
construção jurisprudencial da figura do namoro qualificado, mormente a partir do 
Recurso Especial 1.454.643. O namoro qualificado é um namoro durável, de 
convivência e intimidade contínuas, que se configura com o estreitamento da 
relação de namoro convencional. Segundo o Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator 
do julgado, este namoro possui em muitos casos um único traço distintivo da união 
estável: a ausência da intenção presente de constituir uma família. Colaciona-se a 
seguir a ementa deste julgado paradigma sobre o tema: 

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS 
ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE 
PERÍODO. (...) 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM 
VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) 
NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, 
CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO 
QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO.REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. 
CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL 
DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS 
QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E 
VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, 
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EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO 
HAURIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. (REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 03/03/2015, DJe 10/03/2015).   

É justamente este o contexto que propiciou o desenvolvimento e 
popularização da figura do “contrato de namoro”. Muitos casais de namorados que 
possuem relacionamentos mais sólidos e duradouros, temendo a caracterização da 
união estável e de seus consectários patrimoniais, têm firmado “contratos” no 
intuito de afastar a qualificação da união estável.  

Nesse sentido, são firmadas escrituras que supostamente possuiriam eficácia 
declaratória de negar o affectio maritalis e, assim, proteger o casal da configuração 
da união estável. Pelo menos, este têm sido o objetivo na realização destas 
declarações. 

Mas este instrumento tem, de fato, condão de propiciar os fins a que se 
destina? Em outras palavras, o contrato de namoro é instrumento idôneo para 
obstar a configuração da união estável? 

Para enfrentar essa questão, é importante que se escrutine a natureza jurídica 
da união estável, a fim de compreender de que forma a vontade humana interfere 
na constituição desta entidade familiar. 

Nas palavras de Paulo Lôbo (2008, p. 110) a união estável é um ato-fato 
jurídico, visto que os requisitos legalmente previstos para a sua caracterização 
compreendem elementos exclusivamente fáticos e que independem da declaração 
de vontade dos companheiros. Conforme Pontes de Miranda (2012, p. 158) são atos-
fatos jurídicos os atos humanos em que não houve vontade ou nos quais se não leva 
em conta o conteúdo de vontade. 

Ainda que a classificação trazida por Paulo Lôbo seja majoritária na literatura 
jurídica brasileira, é possível encontrar dissonâncias como a encampada por Marcos 
Bernardes de Mello (2010, p. 161) e ratificada por Marília Pedroso Xavier (2015). 
Para os autores, a união estável é ato jurídico composto pela manifestação da 
vontade, visto que é necessária uma manifestação de vontade de se constituir família 
que se manifestará no estado de fato de união estável. 

Fato é que, diferentemente do que ocorre com o casamento, a legislação civil 
não coloca a vontade de constituição da união estável como requisito para a sua 
configuração. O que é exigido, enquanto requisito subjetivo, é a intenção presente 
de constituição de família. Este affectio maritalis pode ou não estar acompanhado do 
desejo do casal de constituir união estável e de se submeter a seus efeitos 
patrimoniais. Assim, na hipótese de descompasso entre a vontade manifestada e a 
realidade fática apresentada, é a realidade que deve imperar. Esta premissa é 
fundamental na análise da idoneidade do contrato de namoro no afastamento da 
configuração da união estável. 

O preenchimento dos requisitos legais para que se caracterize a união estável 
depende dos fatos submetidos à apreciação do julgador (BARBOZA; ALMEIDA, 2020, 
p. 145). Por isso, é evidente que nenhuma declaração de vontade contrária à 
realidade fática demonstrada no acervo probatório tem condão de impedir a sua 
configuração. 
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É importante ressalvar que o denominado “contrato” de namoro pode possuir 
relativa eficácia no sentido de investigar o animus das partes (PAMPLONA FILHO; 
GAGLIANO, 2014, p. 435), auxiliando o julgador na análise do conjunto probatório. 
Todavia, mesmo nesse caso, percebe-se que essa declaração realizada pelo casal 
pode possuir inclusive efeito contrário ao objetivo das partes, sendo entendida 
como prova pré-constituída que aponta a existência de uma relação duradoura entre 
as partes, com affectio maritalis e demonstrativa da existência de união estável. 

Assim, fica evidente que o objetivo precípuo da utilização dos contratos de 
namoro – garantia da segurança patrimonial – não subsiste diante da análise da 
natureza jurídica da união estável. Esses “contratos” podem ser, inclusive, 
verdadeiras armadilhas para as partes, que na busca de segurança, acabam por 
ajudar a produzir material probatório em sentido contrário aos seus interesses. 

 

2.  Julgados acerca da in(eficácia) do contrato de namoro: pesquisa 
documental qualiquantitativa 

Para ter uma noção da posição de importantes tribunais brasileiros acerca da 
matéria em comento, foi realizada uma pesquisa de julgados no Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro valendo-
se do argumento lógico “contrato de namoro” e filtrando tanto acórdãos como 
decisões monocráticas, sem estabelecer limitações temporais para a filtragem dos 
julgados. Foram excluídas da análise decisões advindas de embargos de declaração. 

Desta pesquisa, foram encontrados 3 julgados no Tribunal de Justiça de São 
Paulo, 4 julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e 1 julgado no Superior 
Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro não foram encontrados resultados compatíveis com o argumento 
lógico de pesquisa. Esses dados se organizam da seguinte forma: 

Tabela 1: Resultados obtidos a partir do termo lógico de pesquisa. 

 

Tribunal Número de resultados obtidos 

STJ 1 

TJSP 3 

TJRS 4 

TJRJ 0 

TJMG 0 

 

Os julgados obtidos foram novamente filtrados a fim de selecionar apenas 
aqueles que de fato trouxessem posições claras acerca do tema. Os resultados após 
essa segunda filtragem podem ser sistematizados da seguinte maneira: 

 



A (in)eficácia jurídica do contrato de namoro e as repercussões sucessórias do reconhecimento 
da união estável no Direito brasileiro 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  127 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Tabela 2: Julgados selecionados após filtragem. 

 

Tribunal Julgados 

STJ AREsp 1149402 

TJSP APL 1000884-
65.2016.8.26.0288; APL 
1015043-04.2017.8.26.0506. 
 

TJRS APL 70075248823; APL 
70032922536; APL 
70033655374. 

 

O objetivo não foi analisar a decisão em si proferida em cada um desses 
julgados, mas analisar as considerações realizadas na ratio decidendi dessas 
decisões acerca da idoneidade do contrato de namoro no afastamento da união 
estável. 

No caso do Agravo em Recurso Especial 1.149.402, o Relator Ministro Geraldo 
Og Fernandes aduziu que da mesma forma que "contrato de união estável” 
celebrado antecipadamente à consolidação desta relação não será eficaz, um 
"contrato de namoro" não terá validade em caso de separação, se, de fato a união 
tiver sido estável.  

Na apelação 1000884-65.2016.8.26.0288 o relator alega que o contrato de 
namoro celebrado entre as partes é válido, na medida em que inexiste patente vício 
de vontade que poderia ensejar, de plano, o reconhecimento de eventual nulidade. 

Na apelação 1015043-04.2017.8.26.0506, os elementos de prova colacionados 
aos autos atestam que as partes mantiveram relacionamento público, duradouro e 
“more uxório”, isto é, animado pelo objeto de constituir família. Além disso, segundo 
a relatora o contrato de namoro que o requerido queria que a autora assinasse não 
era suficiente para atestar que o relacionamento “more uxório” perdurou até a data 
nele indicada. 

Na apelação 70075248823, o julgador afirmou que o contrato de namoro pode 
possuir idoneidade para afastar a configuração da união estável. Nas apelações 
70032922536 e 70033655374, por sua vez, entendeu-se que esses instrumentos 
não possuem nenhuma eficácia, jamais alcançando seu intento de afastar a 
configuração da entidade familiar. 

 

3.  O âmago da questão: autonomia da vontade ou problemas sucessórios do 
reconhecimento da união estável? 

É possível encontrar na literatura jurídica brasileira (v.g. Marília Pedroso 
Xavier e Rodrigo Cunha Pereira) posições favoráveis à eficácia do contrato de 
namoro. Em suma, esse posicionamento é justificado pelos autores com base na 
premissa de que não há disposição legal que vede a pactuação de contratos de 
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namoro e que, portanto, este instrumento deve ser válido para que se prestigie a 
autonomia da vontade e a liberdade de contratar das partes. 

É bom destacar como premissa o significado da expressão autonomia da 
vontade e sua diferença em relação ao instituto da autonomia privada. Assim 
preleciona Judith Martins-Costa (2018): 

Eixo do Direito Privado, a expressão “autonomia privada” é polissêmica. 
Frequentemente é confundida com a noção de “autonomia da vontade”, cujo núcleo está 
no querer, enquanto “autonomia privada” denota poder de autorregulamentação de 
interesses privados. Em termos muito sintéticos, a autonomia privada: (i) constitui o 
fundamento da ação jurídico-privada e (ii) traduz uma fonte de poder normativo, pelo 
qual se formam e são criados os negócios jurídicos, atos pelos quais os particulares 
exercitam sua liberdade de decisão e de escolha na regulação dos próprios interesses. 

Negar-se a possibilidade de autonomia ou perspectivar-se a autonomia privada por um 
viés negativo equivaleria a violar uma das dimensões mais valiosas da própria 
personalidade humana, qual seja, a possibilidade de fazer escolhas, tomar decisões, 
responsabilizando-se por elas (autodeterminação). 

É bem verdade que a autonomia privada é importante elemento do direito 
privado e tem relevante espectro de atuação no Direito das Famílias. Nas palavras 
de Enzo Roppo (2009, p. 70): “atualmente, de um modo geral, as relações familiares 
já não incidem negativamente sobre a liberdade e a capacidade contratuais”. 

Todavia, vale destacar que na contemporaneidade, a noção de autonomia 
privada tem sido restringida e balizada pela intervenção estatal. Assim, o poder de 
iniciativa dos particulares é limitado pela incidência de normas de ordem pública 
(SILVESTRE; NEVES, 2016, p. 10). Além disso, Frederico de Castro (1982, p. 989) 
afirma que a autonomia privada é dotada de limites intrínsecos, segundo à sua 
própria natureza jurídica. Não é outro o pensamento de Francisco dos Santos 
Amaral Neto (2015, p. 588). Para o autor, esta autonomia deriva-se do ordenamento 
jurídico estatal e deve ser exercida nos limites fixados por ele. 

Essas digressões em torno da autonomia privada tem o intuito de demonstrar 
que o entendimento de que os contratos de namoro são ineficazes diante dos 
contornos jurídicos da união estável não se traduz em afronta à autonomia privada.  

A autonomia privada não pode objetivar a subtração de direitos que são 
legalmente reconhecidos por normas de ordem pública. No caso da união estável, o 
preenchimento de seus requisitos subjetivos e objetivos acaba por trazer direitos (e, 
consequentemente, deveres) de cunho patrimonial às partes, conforme disposições 
próprias da lei e da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Compreender que a manifestação de vontade traduzida em contrato de 
namoro tem o condão de afastar em absoluto a caracterização dessa entidade 
familiar, independentemente do que demonstram as demais provas, seria 
desrespeitar os limites internos e externos do princípio da autonomia da vontade. 
Conforme Rolf Madaleno (2013, p. 91), o exercício amplo da autonomia privada não 
significa exercê-la sem limites ou como um poder absoluto. 

Ainda que sejam polêmicas e até mesmo criticáveis as amplas repercussões 
patrimoniais advindas do reconhecimento do ato-fato jurídico da união estável, não 
se mostra arrazoada a tentativa de contornar este problema por meio do exercício 
desmedido e descuidado de autonomia da vontade. Mais do que isto, essa tentativa 
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não atinge o âmago da questão relacionada aos efeitos patrimoniais do 
reconhecimento desta entidade familiar. Explica-se. 

Não são os efeitos propriamente pertencentes ao Direito de Família as 
principais dificuldades advindas do reconhecimento da união estável. Isto porque 
para resguardar a autonomia patrimonial, as partes em união estável podem 
convencionar o regime de separação convencional de bens. O problema não está nos 
consectários patrimoniais em vida, mas em suas repercussões sucessórias. 

 A partir do RE 878.694/MG e do RE 646.721/RS, o Supremo Tribunal Federal 
determinou a inconstitucionalidade do art. 1.790 e, portanto, da diferenciação dos 
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, sendo aplicados em ambos os 
casos os regramentos presentes no art. 1.829 do Código Civil. In verbis: 

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: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 
878.694) 

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. 

 

Art. 1.829 A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:  

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este 
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de 
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

Com esta interpretação, os companheiros passam a ser herdeiros de primeira 
classe em concorrência com os descendentes. É evidente que as implicações 
patrimoniais nesse caso são maiores do que as repercussões no âmbito do Direito 
de Família, sobretudo porque no atual sistema de Direito das Sucessões brasileiro, 
muito do que se convenciona em vida não serve para morte. Ou seja, a convenção de 
um regime de separação de bens não seria suficiente para afastar tamanhas 
implicações patrimoniais no âmbito sucessório. 

As repercussões sucessórias da união estável são atemorizantes para os casais 
que desejam viver apenas uma relação de compartilhamento de afeto e que não 
possuem instrumentos para afastar as repercussões sucessórias de uma eventual 
caracterização de uma entidade familiar. Este cenário é especialmente dificultado 
diante dos complexos arranjos familiares existentes na atualidade. 

Ainda que se possa falar na utilização do instituto da renúncia à herança como 
uma forma de relativizar os efeitos sucessórios da união estável, esta solução não se 

https://brasil.mylex.net/legislacao/codigo-civil-cc-art1640_6578.html
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mostra suficiente para resolver o problema que se apresenta. Em primeiro lugar, 
porque não há segurança prévia de que a renúncia será de fato feita pelo outro 
companheiro com a abertura da sucessão. Em segundo lugar, porque pode não haver 
tempo hábil para que a renúncia seja feita no lapso temporal existente entre o 
falecimento do primeiro companheiro e do segundo companheiro. 

Ao fim e ao cabo, o âmago da questão mostra ser os consectários sucessórios 
advindos do reconhecimento da existência de união estável, que dificilmente 
conseguem ser afastados em decorrência dos rígidos preceitos legais existentes no 
ramo do Direito das Sucessões no Brasil. 

Os contratos de namoro não se mostram instrumentos hábeis para 
solucionar esta questão, tendo em vista a natureza jurídica da união estável e a 
insegurança doutrinária e jurisprudencial existente acerca da validade e eficácia 
destas declarações de vontade. 

A solução para essa questão deve ser trazida pelo próprio Direito das 
Sucessões. Por mais que as decisões em torno da declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1790 e da aplicação do art. 1.829 à união estável 
tenham sido inevitáveis diante do tratamento discriminatório que o ordenamento 
civil realizava à figura da união estável, anacrônico é o entendimento de que é 
suficiente um único regime sucessório para atender satisfatoriamente todas as 
entidades familiares brasileiras (BORGES, 2020, p. 234). 

Conforme Anderson Schreiber e Francisco de Assis Viegas (2019, p. 215) a 
cada novo passo que dá o Direito de Família no sentido de reconhecer às 
transformações da realidade social, o Direito das Sucessões vai se tornando mais 
ultrapassado, na medida que se sedimenta em uma realidade oitocentista que não 
mais subsiste. 

Sobre o tema, Ana Luísa Nevares (2014, p. 162) afirma ser “muito pertinente 
nos questionarmos sobre a posição do cônjuge e do companheiro na vocação 
hereditária, ponderando se não seria o caso de ampliar a liberdade do testador em 
relação ao consorte”. 

Na atual sistemática do direito sucessório a autonomia de testar é limitada 
pelo instituto da legítima, previsto no artigo 1.789 do Código Civil, que preceitua que 
“havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança”. 

Ocorre que o rol dos herdeiros necessários e a disciplina da legítima no direito 
sucessório brasileiro são ditados exclusivamente por critérios abstratos que não 
levam em conta fundamentos de necessidade econômica das partes (SCHREIBER; 
VIEGAS, 2019, p. 240) e que, por vezes, acabam compreendendo verdadeiras figuras 
legitimadoras de injustiças diante da realidade fática do Direito das Famílias na 
atualidade. 

Por exemplo, o simples fato de possuir um companheiro, independentemente 
da realidade socioeconômica deste faz com que haja limitações ao direito de testar 
do outro companheiro, na medida em que se entende na atualidade que o 
companheiro, em analogia ao cônjuge, é um herdeiro necessário. 
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Assim, companheiros afortunados acabam tendo restritos os direitos de 
destinação de sua fortuna para a prole, inclusive para filhos de relações amorosas 
pretéritas, pelo engessamento da figura da legítima. 

Repise-se que nem mesmo a pactuação da separação convencional de bens tem 
condão de modificar esta situação, na medida em que malgrado nessa hipótese não 
tenha o companheiro direito à meação, terá quota sucessória idêntica a dos 
descendentes do autor da herança (GOMES, 2019, p. 193). 

É imperativo notar, portanto, que a ampliação da margem de liberdade dos 
companheiros no ajuste de suas vidas financeiras e patrimoniais é necessária para 
adequação do direito sucessório à atual dinâmica do Direito de Família (GOMES, 
2019, p. 195). 

Com isso não se quer dizer que deve ser abolida a figura da legítima ou que 
seus moldes devem ser relegados exclusivamente à análise dos casos concretos. Isto 
seria cair novamente no exercício desmedido da autonomia da vontade, como se 
este fosse um direito absoluto. 

O que se defende é uma releitura funcional da legítima, que leve em 
consideração, mesmo que de forma abstrata, a vulnerabilidade dos herdeiros, a 
liberdade individual e a função promocional do direito (SCHREIBER; VIEGAS, 2019, 
p. 240). 

 

Conclusões 

O número limitado de julgados obtidos pela pesquisa qualiquantitativa 
realizada faz com que não seja possível se falar em uma jurisprudência dos tribunais 
acerca do assunto. Todavia, estes julgados trazem duas interessantes constatações.  

A primeira é de que apesar do tema ser amplamente discutido em sede 
doutrinária, ele não parece ser muito discutido judicialmente. Mesmo em tribunais 
que possuem uma grande envergadura e onde tramitam um número grande 
processos, poucos foram os julgados que versavam sobre esta temática.  

Uma outra importante observação é de que mesmo dentro do pequeno 
universo de julgados, o tema não se mostra pacífico. É possível identificar posições 
diametralmente opostas em torno da utilização dos contratos de namoro como 
instrumentos hábeis para a descaracterização da união estável. 

Além disso, pode-se concluir que as verdadeiras inseguranças advindas da 
configuração da união estável concentram-se na esfera sucessória. O anacronismo 
dos atuais contornos do direito sucessório no Brasil faz com que não se apresente, 
de pronto, uma solução para a questão. Apenas a evolução da disciplina do Direito 
das Sucessões de forma a se adequar aos rumos contemporâneos do Direito das 
Famílias é capaz de fornecer ferramentas hábeis para a garantia de segurança 
patrimonial aos companheiros. 
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