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RESUMO 

 

Este artigo científico apresenta como tema a união estável e seus efeitos após sua 

dissolução. Para chegar nesses efeitos se vê necessário uma vasta pesquisa sobre como é 

configurada e validada esta nova entidade familiar, de acordo com nossa Constituição 

Federal. O objetivo é expor as enormes barreiras ultrapassadas e evoluções conquistadas 

para que a união estável seja, a cada dia mais utilizada e normatizada em nosso país. 

Muitos casais heterossexuais e homossexuais utilizam desse modo de união, pois é livre 

de preconceitos e por não existir as obrigatórias formalidades que necessitam para a 

concretização do casamento e mesmo assim com sua dissolução tem seus direitos 

garantidos pelo novo Código Civil. Em conclusão poderá se constatar que a união estável 

é de suma importância e cada vez mais procurada pois assegura de forma justa os direitos 

dos companheiros mesmo após sua dissolução. 
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ABSTRACT 

 

This scientific article presents as theme the stable union and its effects after its dissolution. 

To reach these effects, a vast research is needed on how this new family entity is 

configured and validated, in accordance with our Federal Constitution. The objective is 

to expose the enormous barriers that have been overcome and the evolutions achieved so 

that the stable union is increasingly used and standardized in our country. Many 

heterosexual and homosexual couples use this mode of union, as it is free from prejudice 

and because there are no mandatory formalities they need to complete the marriage, and 

even so, with its dissolution, their rights are guaranteed by the new Civil Code. In 

conclusion, it can be seen that the stable union is of paramount importance and 

increasingly sought after as it ensures the rights of partners even after its dissolution. 
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INTRODUÇÃO       

 

 A união estável é reconhecida como entidade familiar, consagrada pela 

Constituição Federal de 1988. As uniões denominadas livres tornaram-se tão comuns que 

a própria sociedade aceita sem quase diferenciar de um casamento. A Constituição 

Federal deu um novo caminho a constituição de uma família, introduzindo o termo união 

estável ao ordenamento jurídico.  

Surgiu a lei número 9.278/96 que veio suprimir parcialmente a lei número   

8.971/94 e regulamentar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 

estabelecendo a conversão para o casamento, direitos e deveres dos companheiros 

amparados e protegendo a configurada união estável, com propósito de constituição de 

família e com a condição que convivam publicamente, de forma continua e que haja 

durabilidade.  

O Estado brasileiro tem a obrigação de harmonizar as diferentes instituições 

familiares ao ordenamento jurídico, trazendo uma grande repercussão ao princípio da 

igualdade e da realidade social. A família é caracterizada como um vínculo primordial, 

indispensável e fundamental no desenvolvimento do indivíduo e de uma sociedade 

melhor.  

     Os principais efeitos da dissolução da união são: o direito a meação, ou seja, a 

divisão (partilha) dos bens quando há o rompimento de um relacionamento, seja pela 

dissolução em vida ou pelo advento da morte. A meação dos bens comuns adquiridos no 

decorrer de uma determinada união estável, os alimentos, e a sucessão hereditária, 

representam os efeitos patrimoniais.  

      Diante do exposto, o presente trabalho tem o intuito de demonstrar os 

conceitos doutrinários e jurídicos do tema em questão, e ainda os elementos necessários 

para a sua existência e validação, os direitos conquistados e também a correta divisão de 

bens aos companheiros, decorrentes da dissolução da união estável. 

No desenvolver deste artigo, no primeiro capítulo é abordado o conceito de união 

estável, a regulamentação da união estável e é exposto os requisitos necessários para 

caracterização da união estável, a dualidade de sexos e mais elementos essenciais como 

a publicidade, a ausência de impedimento matrimonial, a continuidade da relação, o 

objetivo de constituição de família e a convivência duradoura com base na doutrina de 

Silvio Salvo Venosa, Cláudio Ferreira Pazini, Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stolze 

Gagliano, entre outros. 



Ao decorrer dos tópicos, foram acrescentadas muitas critérios expostos e como 

são utilizados, em vários julgamentos relacionados a união jurisprudências de vários 

Tribunais de Justiça brasileiros, que sevem para demonstrar a importância dos estável. 

Por fim no último capítulo e feito uma pesquisa em busca de analisar a dissolução 

da união estável, os direitos e deveres dos companheiros e também os efeitos patrimoniais 

em questão, meação e regime bens, alimentos e sucessão hereditária. 

A dissolução da união estável ocorre pelo descumprimento dos deveres conjugais 

e é realizada de forma amigável e também muitas vezes não amigável por causar danos 

morais e materiais aos envolvidos. Como em qualquer entidade familiar devidamente 

regulamentada, salva o direito de partilha de bens aos conviventes, e no caso da união 

estável, é utilizado o regime parcial de bens, onde favorece ambos, para que não haja 

injustiças.  

Os efeitos da união estável vem após sua dissolução pois são consequências 

econômicas e direitos assegurados aos companheiros para uma divisão igualitária e que 

não haja prejuízo a nenhuma das partes. 

  

 

 

1 UNIÃO ESTÁVEL 

 

O ponto de partida para o direito de família provem de um organismo familiar 

onde seus participantes são vinculados durante a sua existência. Entre inúmeras 

significações do surgimento do direito de família evidência Gonçalves (2008, p. 2) “O 

direito de família nasce de fato de uma pessoa pertencer a determinada família, na 

qualidade de cônjuge, pai, filho, etc.”. 

Nasce a união estável da convivência, simples fato jurídico que evoluiu para a 

contribuição de ato jurídico, em face dos direitos que brotam dessa relação (DIAS, 2013). 

Logo após a edição de nossa Constituição Federal de 1988, na representação de 

família foram atribuídas diferentes formas de se caracterizar, assim existindo a união 

estável, o casamento e outras formas de entidade familiar no Brasil. 

 

 

1.1 CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 



Pode ser conceituada a união estável no Código Civil em seu art. 1.723, caput1, 

onde especifica alguns critérios para o reconhecimento dessa união entre os casais. Ocorre 

neste artigo uma omissão na narrativa do legislador sobre à união homoafetiva, que já foi 

aprovada pelo julgamento da ADIN nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 132 pelo STF, que julgou procedentes os pedidos. 

A união estável é uma entidade familiar livre de formalidades, mas que exige uma 

comprovação de sentimentos mútuos, contínuos e duradouros, exige também o intuito de 

constituir família. É com base nesta vertente que haja fidelidade e afeto, assim sendo, que 

haja um verdadeiro desejo de um compromisso material e imaterial entre os 

companheiros. 

Na questão do afeto, retratado anteriormente como exigência para uma união 

estável, finaliza Dias (2007, p. 161): “Preocupa-se o legislador em identificar a relação 

pela presença de elementos de ordem objetiva, ainda que o essencial seja a existência de 

vínculo de afetividade, ou seja, o desejo de constituir família”. 

Sendo assim a união estável se iguala ao casamento no quesito de ser uma entidade 

família válida em nosso país. Muito casais heterossexuais e homossexuais, hoje optam 

por esta nova modalidade familiar. 

 

1.2 REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

A Constituição Republicana de 1988 confere proteção da união estável entre o 

homem e a mulher como a formação da entidade família e também as uniões 

homoafetivas. Os elementos citados pela Constituição Federal de 1988 serve para 

configurar a juridicidade da relação existente, como está expresso no artigo 1o da lei 

9.2782 de 1996 uma lei a qual invalidou um juízo mais técnico, consolidado na 

jurisprudência, na doutrina e no próprio Direito de Família e mudou a nomenclatura 

utilizada por juristas e leigos. 

Com relação a regulamentação da união estável destaca-se as palavras de 

Gonçalves (2007, p. 187): 

 

                                                           
1 Art. 1.723, caput: “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 constituir 

família” (BRASIL,2002). 
2 “E reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e continua do homem e da 

mulher, estabelecida com o objetivo de constituir família” (BRASIL, 1988). 



A primeira regulamentação da norma constitucional que trata da união estável 

adveio com a Lei n 8.971, de 29 de dezembro de 1994, que definiu como 

“companheiros” o homem e a mulher que mantenham união comprovada, na 

qualidade de solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, por 

mais de cinco anos, ou com prole (concubinato puro). A Lei n. 9.278, de 10 de 

maio de 1996, alterou esse conceito, omitindo os requisitos de natureza 

pessoal, tempo mínimo de convivência e existência de prole. 

 

 

A lei 9.278 de 1996 teve maior campo de abrangência. Para o reconhecimento da 

união estável, não quantificou prazo de convivência e albergou as relações entre pessoas 

separadas de fato (DIAS, 2013). 

Com relação ao novo modelo familiar e da relevância do Estado nesse critério, 

cita-se as palavras de Pereira (2012, p. 3):  

 

A idéia de família, para o Direito brasileiro, sempre foi a de que ela é 

constituída de pais e filhos unidos a partir de um casamento regulado e 

regulamentado pelo Estado. Com a Constituição de 1988 esse conceito 

ampliou-se, uma vez que o Estado passou a reconhecer “como entidade 

familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, 

bem como a união estável entre homem e mulher (art. 226). Isso significa uma 

evolução no conceito de família. 

 

As relações pessoais de companheiros estão expressas no art. 1.724 do Código 

Civil de 20023 o que aproxima a união estável com a instituição do casamento, sendo 

assim, regulamentada da mesma forma. 

 

1.3 REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

A união estável se distância das solenidades realizadas para a concretização do 

matrimônio e seu interesse é exclusivo na vida do casal. Esse notável modo das pessoas 

se relacionarem com o intuito de constituir uma vida juntos é vantajoso economicamente, 

pois não apresenta obstáculo para a eventual dissolução da união estável, compartilhando 

os interesses das partes, pois constitui uma extrema dificuldade na comprovação das 

provas inerentes ao intuito das partes manifestarem o interesse de constituir uma família 

(GONÇALVES, 2008). 

A falta de requisitos formais é uma das composições mais visíveis da união 

estável, mas mesmo assim é repleta de requisitos para ser configurada. 

Os principais requisitos nas palavras de Gagliano (2012, p.427): 

                                                           
3 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). 



 
Sistematizando nosso conceito, podem ser apontados os seguintes elementos 

caracterizadores essenciais da união estável na sociedade brasileira 

contemporânea: 

a) publicidade (convivência pública), em detrimento do segredo, o que 

diferencia a união estável de uma relação clandestina; 

b) continuidade (convivência contínua), no sentido de animus de permanência 

e definitividade, o que diferencia a unia o estável de um namoro; 

c) estabilidade (convivência duradoura), o que diferencia uma união estável de 

uma “ficada”; 

d) objetivo de constituição de família, que é a essência do instituto no novo 

sistema constitucionalizado, diferenciando uma união estável de uma relação 

meramente obrigacional. 

 

 

É de suma importância ressaltar novamente, neste trabalho o caput do artigo 1.723 

presente em nosso ordenamento jurídico do Código Civil, pois ele serve tanto para 

conceituar e tanto para esclarecimento dos requisitos da união estável que são: a 

convivência pública, contínua e duradoura e por fim, se não for o mais importante, é o 

objetivo de constituição de família. 

 

1.4 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

Serão apresentados seis elementos caracterizadores da união estável na sequência, a 

publicidade, a dualidade de sexo, a convivência duradoura, o objetivo de constituição de família, 

a continuidade da relação e ausência de impedimento matrimonial. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo manifesta-se neste sentido: 

 

Voto n.º 12.873 Reconhecimento de união estável cumulada com partilha. 

Apelante comprovou a convivência com o falecido pelo período constante da 

inicial, já que o encerramento do relacionamento se dera com a morte do 

companheiro. Prova oral se apresenta clara e precisa, evidenciando a situação 

fática vivida pela autora e o pretenso convivente, inclusive com o nascimento 

de filha comum. Requisitos da continuidade, publicidade e durabilidade 

presentes. Partilha em condições de prevalecer, observada a meação. Apelo 

provido (TJSP, 2010). 

 

Fortalecendo ainda mais a importância destes requisitos para julgar uma união 

estável como válida. 

 

1.4.1 Publicidade 

 

Com base legal na Lei 9278/1996, que menciona a convivência pública, entende-

se que seja referente a publicidade, uma união em que os participantes relacionam-se em 

sociedade como se fossem casados. 



Complementa Gagliano (2012, p. 435): 

 

A ideia de o casal ser reconhecido socialmente como uma família, em uma 

convivência pública, é fundamental para a demonstração, eventualmente 

judicial, da existência de uma união estável. Atenta contra tal ideia a concepção 

de um relacionamento “clandestino”. Esse elemento permite diferenciar a 

união estável, por exemplo, de um “caso”, relacionamento amoroso com 

interesse predominantemente sexual. 

 

        A publicidade é caracterizada por ser um dos requisitos que configura a união 

estável e tem sua fundamentação em conceito legal perante o ordenamento jurídico, a 

união de fato é aquela que gera uma determinada proteção, aos participantes que se 

apresentam como marido e mulher, diante dos olhos da sociedade e a situação é 

semelhante ao de que se casados fossem.  A relação disfarçada de casamento perante a 

proteção da lei, não é vista como algo a ser zelado e protegido (VENOSA, 2017). 

Exemplo da importância da comprovação da publicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO 

DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE. FRAGILIDADE DA PROVA 

DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE. CONTINUIDADE. 

INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, CC. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A união estável é uma entidade familiar 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o 

objetivo de constituição de família (art. 226, § 3º, da CF c/c art. 1.723 do CC). 

2. Para o reconhecimento de união estável, é necessária a demonstração robusta 

de seus elementos caracterizadores essenciais, quais sejam a publicidade, a 

continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituição de família (art. 1.723 

do Código Civil), do que não se desincumbiu a autora, que não comprovou que 

o relacionamento mantido com o falecido, entre novembro de 2013 até a data 

do casamento, foi pautado nesses pressupostos. 3.A publicidade destaca-se no 

comportamento adotado pelos conviventes de que todos ao seu redor saibam 

que são casados, ou que assim se apresentem. Essa relação deve ser, portanto, 

notória perante a sociedade, o que não se pode extrair dos autos (TJ-DF, 2018).  

 

Com base nesse quesito, a convivência pública é um critério importantíssimo para 

a caracterização dessa modalidade de relação a dois, pois é importante que convivam e 

mostrem em redes sociais que estão juntos como casados fossem, por meio de fotos, 

amigos em comuns e também saindo juntos, de mãos dadas. Decorrente destas exposições 

a sociedade acaba visualizando tal convivência pública. 

 

 

 



 

1.4.2 Dualidade de Sexo 

 

 

A Dualidade de sexo é expressa na Carta Magna de 1988 (Constituição Cidadã) 

no seu artigo 226 § 3º4 e está relacionada a união estável entre um homem e uma mulher. 

Complementa sobre a dualidade de sexos, Gonçalves (2008, p. 552): 

 

Diversidade de sexos. Por se tratar de modo de constituição de família que se 

assemelha ao casamento, apenas com a diferença de não exigir a formalidade 

da celebração, a união estável só pode decorrer de relacionamento entre 

pessoas de sexo diferente. A doutrina considera da essência do casamento a 

heterossexualidade e classifica na categoria de ato inexistente a união entre 

pessoas do mesmo sexo. 

 

 

Nas palavras mais atuais de Venosa (2017, p. 504): 

 
A Constituição de 1988 protege expressamente a entidade familiar constituída 

pelo homem e pela mulher. Para a existência do reconhecimento do 

companheirismo, portanto é necessário que não haja impedimento para o 

casamento. Há países que permitem o casamento de pessoas do mesmo sexo, 

o que implica reconhecimento dessa união como entidade. 

 

 

Confirmando a validação de uma união estável composta por pessoas do mesmo 

sexo, Dupret (2012, p.17): “O STJ admitiu a adoção conjunta por casal homoafetivo. O 

STF admitiu a união estável entre pessoas do mesmo sexo.” 

Com relação a votação que gerou o avanço da união estável, liberando a união 

homoafetiva como possibilidade também, no artigo de autoria de Chaves (2011) é 

esclarecido: 

 

Todos os 10 Ministros votantes no julgamento da ADPF 132 e da ADI 

4277 manifestaram-se pela procedência das respectivas ações 

constitucionais, reconhecendo a união homoafetiva como entidade familiar e 

aplicando à mesma o regime concernente à união estável entre homem e 

mulher, regulada no art. 1.723 do Código Civil brasileiro. Talvez nunca se 

tenha visto a Suprema Corte brasileira com um posicionamento tão 

homogêneo e consensual, ao menos no que diz respeito ao resultado, ao 

considerar que a união homoafetiva é, sim, um modelo familiar e a 

necessidade de repressão a todo e qualquer tipo de discriminação. 

 

 

                                                           
4 Art. 226, § 3º, da CRFB/88, in verbis: “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, 1988) 



Os julgamentos ADPF 132 e ADI 4277 representam uma evolução no nosso 

Direito de Família, rompendo barreiras de preconceitos e deixando a liberdade de escolha 

sexual prevalecer equiparando as uniões homoafetivas às uniões estáveis. 

Uma jurisprudência manifestada acerca da homoafetividade na união estável: 

 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL 

HOMOAFETIVA. EQUIPARAÇÃO A UNIÃO ESTÁVEL 

HETEROAFETIVA. 1. Relações estáveis homoafetivas. Decisão que fez 

coisa julgada formal, reconhecendo a existência de "sociedade de fato" e não 

de "união estável". 2. Nessa hipótese, os reflexos patrimoniais são os mesmos 

do período anterior à legislação que estabeleceu a união estável no direito 

pátrio. 3. A partilha dos bens restringe-se àqueles que foram adquiridos pelo 

esforço comum, durante o período em que vigorou a sociedade. 4. Recurso 

especial conhecido e provido em parte (STJ, 2015). 

 

Obrigatoriamente é reconhecida, como entidade familiar, a união entre pessoas do 

mesmo sexo, contanto que sejam atendidos os mesmos requisitos exigidos para a 

constituição da união estável. 

 

1.4.3 Convivência Duradoura 

 

Com fundamentação no contexto constitucional, está presente a estabilidade da 

união de um casal. O fruto desta estabilidade é igualado ao conceito de ser duradouro por 

um período mais ou menos longo, mesmo que o lapso temporal não seja absoluto, pois 

não é exigido um tempo exato de duração diante da Constituição Federal, para que seja 

aceita como uma união estável, porque em muitos casos há o nascimento de uma prole 

(VENOSA, 2017). 

A lei não estabelece um prazo que determine a configuração de uma entidade 

familiar, sendo assim é fundamental que haja uma estabilidade na relação a dois 

(GONÇALVES, 2010). 

Na sustentação de Pazini (2009, p. 65) as relações que insistem em perdurar 

mesmo em momentos perturbadores são as de convivência duradoura, como exposto a 

seguir: 

 

Somente as relações duradouras demonstram que já sobrevivem a momentos 

difíceis, próprios da convivência entre homem e mulher. Só as relações que 

subsistem após os momentos de ímpeto e empolgação podem ser equiparadas 

a uma família. As uniões breves e circunstanciais não são merecedoras de 

proteção legal mencionada no art.226, parágrafo 3, da Constituição Federal. 

 



Para diversas decisões, faz se uso dos parâmetros exigidos de configuração de 

uma união estável em Tribunais em todo Brasil, como esse exemplo o do Tribunal de 

Justiça do Ceará: 

 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. DIVERSIDADE DE SEXO. PUBLICIDADE. 

CONTINUIDADE E DURABILIDADE. OBJETIVO DE CONSTITUIR 

FAMÍLIA. REQUISITOS PRESENTES. UNIÃO ESTÁVEL 

PLENAMENTE CONFIGURADA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO 

PARCIAL. COMUNICABILIDADE DE TODOS OS BENS 

ONEROSAMENTE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO 

ESTÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA DE ESFORÇO COMUM 

DO CASAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de reconhecimento de união estável com 

partilha de bens, proveniente de convivência entre os litigantes, com os 

requisitos da continuidade, durabilidade e publicidade, com a finalidade de 

constituição de família. 2. Depoimentos pessoais das partes e prova 

testemunhal que comprovam, além da convivência sob o mesmo teto, a 

publicidade do relacionamento, consubstanciada no amplo conhecimento por 

todos que circundavam o círculo social dos litigantes, a continuidade e a 

durabilidade, por período de cerca oito (8) anos, a demonstrar, sem rastro de 

dúvida, a caracterização da união estável, havendo divergência apenas 

quanto ao período de duração (...) (TJ-CE, 2018).  

 

 

Não há um prazo de tempo mínimo diante da lei para a consumação da união 

estável. A fixação de tempo é caracterizada como algo inoportuno, pois em razão do 

tempo decorrido um dos companheiros pode abandonar a casa em que vivem, pouco 

tempo antes do prazo necessário para a produção dos efeitos decorrentes da constituição 

da união estabelecida entre os companheiros, com a intenção de livrar se um da 

companhia do outro (PAZINI, 2009). 

Pazini (2009) quanto a determinação do prazo legal pode-se analisar de outra 

forma também, pois encontra se obstáculos para a determinação do marco inicial desta 

relação. A união estável decorre de um relacionamento informal, assim existe uma 

dificuldade em observar o exato momento, para a contagem de um prazo legal. 

Com base no que foi apresentado sobre a convivência duradoura, pode-se supor 

que não existe um tempo determinado de duração de uma relação para que seja 

configurada como união estável, mas sim que dure o tempo necessário para que seja 

constatado que existe ou existiu uma família nesse período. 

 

 

 

 



1.4.4 Objetivo de Constituição de Família 

 

Nas palavras de Gagliano (2012, p. 436) “Essa aparência de casamento, essa 

finalidade de constituição de um núcleo estável familiar é que deverá ser investigada em 

primeiro lugar, pelo interprete, ao analisar uma relação apontada como união estável”. 

São apontados elementos essenciais para a configuração de união estável em 

sequência por Venosa (2017 p. 51) sendo um deles o objetivo de constituição de 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. 

 

 

A instituição família não pode ser gerada por qualquer espécie de relacionamento 

entre homem e mulher. Diante do fato, que uma união com os objetivos resumidos a 

conjunção carnal, financeiro ou qualquer outro motivo que une os companheiros da 

relação, não será reconhecida como união estável. Para caracterizar a união estável o 

objetivo dos companheiros é constituir uma família, caso isso não exista como requisito 

fundamental será configurado apenas um simples namoro ou mero relacionamento afetivo 

(PAZINI, 2009). 

Na obra de Pazini (2009, p. 82) pode esclarecer mais esse elemento: 

 

A constituição da união estável costuma ser processo gradativo. Não se pode 

exigir dos participes a intenção de constituir uma família desde o primeiro 

momento em que passam a viver juntos. É necessário tempo para que cada um 

possa experimentar a vida junto ao parceiro e decidir por criar ou não uma 

família. A união estável pode surgir de um relacionamento em que, de início, 

os parceiros não tinham menor intenção de viver uma relação séria e 

duradoura. Porém após um período de convivência, o sentimento de afinidade 

e afeto pode crescer ao ponto de dar ao relacionamento vinculações mais 

profundas, de forma que esses parceiros passam a pretender formar uma 

família. 

 

A construção de uma união estável tem um processo único de experimentar uma 

vida a dois e o sentimento deve ser aflorado de constituir uma família a partir dessa vida 

compartilhada, pois muitos casais no início de suas relações afetivas, não sentem essa 

necessidade ou tem esse intuito de formar uma família, mas após algum tempo mudam 

seus desejos e planejamentos, tornando os mais profundos. 

 

 



1.4.5 Continuidade da Relação 

 

Outro importantíssimo elemento para caracterização de união estável é ter caráter 

continuo. Relações momentâneas, por mais afeto recíproco que haja, não são 

suficientemente capazes de se transformar em uma modalidade familiar (GAGLIANO, 

2012). 

Para Gonçalves (2008, p. 556) “para que a convivência possa ser alcançada à 

categoria de união estável faz-se necessário que além de pública e duradoura seja também 

“continua”, sem interrupções (CC art. 1.723)”.  

Desavenças e desentendimentos existem em qualquer relação. Todavia, se o 

afastamento for por um tempo relevante, que se venha a notar pela sociedade a quebra da 

vida em comum, quebrará o elo da união estável conquistada (GONÇALVES, 2010). 

É responsabilidade do magistrado avaliar a situação e decidir se a interrupção do 

relacionamento afetou a configuração de uma união estável, mesmo que haja uma 

reconciliação (GONÇALVES, 2010). 

Sendo assim, o tempo de interrupção não pode ser relevante para que se não perca 

a união estável adquirida. 

 

1.4.6 Ausência de Impedimento Matrimonial 

 

Conforme disposto no art.1723 § 1º.5 CC, entende-se que seja impossível com 

impedimentos matrimoniais ser configurada uma união estável. 

Concordando com essa restrição em nosso ordenamento jurídicos em sua obra 

Dias (2013, p. 184) cita o mesmo artigo do Código Civil:  

 

Com referência à união estável, contudo não há como fazê-la sumir. Dispõe a 

lei (CC art.1723 § 1º): a união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521.Ou seja nas mesmas hipóteses em que é vedado o 

casamento, é proibida a união estável. 

 

 

Em vista disso, a união estável está sujeita aos impedimentos igualmente 

imputados ao casamento civil pelo ordenamento jurídico, assim sua configuração é 

insustentável se um dos conviventes for de fato casado ou estiver desfrutando de outro 

regime de companheirismo (PAZINI, 2009). 

                                                           
5Art.1723 § 1º a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521” (BRASIL, 

2002). 



Os impedimentos são os mesmos aplicados ao casamento civil, que constam no 

art. 1.521,6 acentuando o inciso VI no fato de que as pessoas estejam separadas realmente 

ou judicialmente. As relações não podem haver vínculos discriminados em lei, evitando 

relacionamentos incestuosos e bigamia.  

 

 

2  DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 
 

 

Uma questão comum com relação à responsabilidade civil nas entidades 

familiares é a discussão sobre a dissolução das mesmas, sendo extramatrimonial ou 

matrimonial, pois é doloroso e causa consideráveis efeitos em qualquer indivíduo, assim 

sendo nenhuma das partes pode fazer tal rompimento de forma agressiva ou atentando a 

dignidade de seu ex-afeto (GONÇALVES, 2008). 

O conceito de responsabilidade tão somente é impor providências aos que violam 

as leis tendo o dever de reparar os danos causados. O ressarcir pressupõe a existência de 

um dano seja ele moral ou material.  

Para Gonçalves (2001, p. 69): 

 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu 

patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos de responsabilidade, como 

a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, como se infere dos 

artigos 1º, III e 5º V e X da Constituição Federal, que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhações.  

 

 

O descumprimento dos deveres conjugais são uma das vertentes da dissolução da 

união estável. Esta entidade familiar não tem a necessidade de aprovação estatal para se 

encerrar, como não precisou de fato de permissão judicial para se iniciar com base em 

suas características de total liberdade tanto de começar tanto de terminar, apenas 

respeitando os efeitos gerados.  

                                                           
6Art. 1521 Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu 

consorte (BRASIL,2002). 



O art. 7º da lei nº 9.278/967 prevê a hipótese de rescisão da união estável por ação 

de um ou de ambos os interessados. 

Com relação a hipótese de rescisão da união estável Venosa (2011, p. 455) 

discorre: 

 

O termo rescisão é mais uma imprecisão da lei citada. No direito contratual, 

normalmente nos referimos à rescisão quando há culpa de um dos contratantes. 

Na convivência estável, nem sempre se discutira culpa, nem o instituto deve 

ser tratado como um contrato. De qualquer modo, do desfazimento dessa 

sociedade conjugal, o quadro assemelha-se ao que ocorre na separação 

consensual ou litigiosa. 

 

 

Dissolvida a União Estável pela morte de um dos contraentes, o sobrevivente terá 

direito real de habitação, de acordo com o art. 7°, parágrafo único da Lei n° 9.278/96. 

Assim como no casamento na união estável necessitará também o sobrevivente ser 

resguardado pela Lei, visto que, este enquanto convivia com o outro residiam e repartiam 

de momentos juntos e estabeleceram família sendo assim, nada mais justo que o 

sobrevivente tenha direito ao que era de seu parceiro (GONÇALVES, 2008). 

Assim como ocorre no casamento, na união estável também existe regime de bens. 

A grande diferença é que no casamento é disponibilizado aos cônjuges optarem pelo 

regime antes de realizar a celebração do casamento e na união estável, como se trata de 

um formato de família que não decorre de cerimonial jurídico os conviventes devem 

aceitar o regime de bens estabelecido pela doutrina que é a comunhão parcial de bens 

(DIAS, 2013). 

Sendo assim pode se afirmar que mesmo com ausência de requisitos formais essa 

entidade familiar, ampara os conviventes envolvidos e utiliza da comunhão parcial de 

bens, automaticamente, como regime obrigatório logo que se for provado que ocorreu 

uma dissolução de uma corretamente configurada união estável. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Art. 7º: Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por 

um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. 

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito 

real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família (BRASIL,2002). 

 



2.1 OS DIREITOS E DEVERES DOS COMPANHEIROS 

 

O art. 1.724 do Código Civil regula e assegura que mesmo havendo uma 

convivência informal devem obedecer aos deveres impostos por lei, como já foi visto 

anteriormente. Os três primeiros são direitos e deveres recíprocos, os demais veem em 

seguida os de guarda, sustento e educação dos filhos. 

Conceituando estes direitos por Gagliano (2012, p. 446): 

 

O dever de lealdade, compreensivo do compromisso de fidelidade sexual e 

afetiva, remete-nos à idéia de que a sua violação, aliada à insuportabilidade de 

vida em comum, poderá resultar na dissolução da relação de companheirismo. 

[...] O dever de respeito fala por si só, e, dada a sua grandeza, é difícil de ser 

aprendido por meio de Standards jurídicos tradicionais. [...] O dever de 

assistência, por sua vez pode ser traduzido não apenas na mutualidade material 

de apoio alimentar mas também sob prisma mais profundo, no auxilio 

espiritual e moral necessariamente existente entre os companheiros ao longo 

de toda a união. Finalmente, o dever de guarda, sustento e educação dos filhos, 

vale relembrar assim como se dá no casamento, é decorrência do próprio poder 

familiar. 

 

Diz Dias (2013, p. 186): 

 

 Falar em direitos e deveres na união estável sempre acaba levando a um cotejo 

com os direitos e deveres do casamento. Chama a atenção o fato de inexistir 

paralelismo entre os direitos assegurados e os deveres impostos a cada uma das 

entidades familiares. Aos companheiros são estabelecidos deveres de lealdade, 

respeito e assistência (CC 1.724), enquanto no casamento os deveres são de 

fidelidade recíproca, vida no domicilio conjugal e mutua assistência (CC 

1.566). Em comum há a obrigação de guarda, sustento e educação dos filhos. 

 

 

Na união estável não existe a obrigação de vida em comum em domicilio conjugal, 

pois a coabitação não é requisito indispensável para configuração deste tipo de relação 

familiar (DIAS, 2013). 

   Esta inexistente imposição de coabitação favorece o reconhecimento daqueles 

conviventes que por diversas situações, não coabitam, um exemplo disso, seria quando 

um dos contraentes reside em outro estado ou cidade, por motivos profissionais, e também 

por ter sido transferido ao ter passado em algum concurso público, sendo assim não 

desconsidera a relação do casal e não impossibilita que os envolvidos tenham seus direitos 

garantidos por não terem em um determinado período passado suas vidas lado a lado. 

Seguindo o mesmo pensamento expõe-se que o essencial em uma relação à dois é 

a união do casal e não onde domiciliam, visto que nossa sociedade atual, a cada dia que 

passa, tem sofrido modificações consideráveis decorrentes à sua cultura e tecnologia. É 



de extrema importância que a união seja constituída de estabilidade, mesmo 

impossibilitado de conviver em domicílio comum com seu afeto, mas não significa que 

deixe de proporcionar assistência, ou que tenha perdido o respeito (DIAS, 2013). 

Concluindo nas palavras de Dias (2013, p. 187): 

 

Eventual descumprimento dos deveres legalmente impostos não tem sequer o 

condão de afastar o reconhecimento da existência da entidade famílias, quando 

presentes os requisitos legais à sua constituição (CC 1.723). De outro lado, 

mesmo que um ou ambos os conviventes descumpram os deveres impostos 

pela lei, que não gera efeito nenhum: nem impede o reconhecimento da união 

estável, nem impõe sua dissolução.  

  

 

Com as jurisprudências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a dissolução 

da união estável, pode se observar a importância da comprovação da união para sua 

dissolução: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - DISSOLUÇÃO - UNIÃO 

ESTÁVEL - PARTILHA - REGIME - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - 

EDIFICAÇÃO - TERRENO - PROPRIEDADE - TERCEIRO - MEAÇÃO - 

BENFEITORIAS - POSSIBILIDADE. - A união estável não formalizada 

sujeita-se ao regime da comunhão parcial de bens, com a partilha de todos os 

bens adquiridos na constância da união, ainda que só em nome de um dos 

conviventes - Comprovado que as benfeitorias em imóvel de propriedade de 

terceiro foram realizadas pelo esforço comum do casal e durante o matrimônio, 

deve haver partilha e meação dos valores respectivo (TJ-MG, 2021). 

 

 

EMENTA: FAMÍLIA - DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS - 

EX-COMPANHEIRA - NECESSIDADE CARACTERIZADA - 

POSSIBILIDADE COMPROVADA - PARTILHA DE BENS NÃO 

REALIZADA - FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE. Há de ser fixada 

pensão alimentícia para a companheira, diante da evidente possibilidade do 

companheiro em prestá-los, bem como diante do fato de que ainda não 

realizada a partilha de bens (TJ-MG, 2012). 

 

As jurisprudências demonstram os direitos adquiridos, mesmo com a dissolução 

da união estável no regime de comunhão parcial de bens.  

 

 

 

2.2 EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

Os efeitos patrimoniais da união estável são as consequências econômicas 

causadas aos conviventes e os direitos adquiridos após contraírem esta entidade familiar 

já configurada em nosso ordenamento jurídico. Os alimentos, meação de bens e sucessão 



hereditária são os direitos assegurados aos companheiros mais importantes considerados 

pela doutrina e jurisprudência e serão enumerados nos tópicos as seguir (GONÇALVES, 

2008). 

Ao longo dos anos foram assegurados direitos aos conviventes, e a seguir os 

veremos, os considerados mais importantes pela doutrina e jurisprudência. 

 

2.2.1 Meação e Regime de Bens 

 

Conforme o art. 17258 do Código Civil é aplicado o regime de comunhão parcial 

de bens, sendo assim os bens adquiridos ao decorrer da existência de uma união estável 

entre o casal deve ser compartilhado por igual em caso de dissolução da entidade familiar.  

Sobre o regime de comunhão de bens Dias (2013, p. 188) esclarece: 

 

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 mutua, passando a pertencer a ambos em 

partes iguais. Instala-se um estado de condomínio entre o par, que é chamado 

de mancomunhão. Adquirido o bem por um, transforma-se em propriedade 

comum, devendo ser partilhado por metade na hipótese de 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 patrimônio figurar 

como de propriedade de um não afasta a cotitularidade do outro. 

 

 

O artigo que retrata do regime da comunhão parcial de bens é o art. 1.658 do 

Código Civil. “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem 

ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” (BRASIL, 

2002). 

Completando nas palavras de Dias (2013, p. 189): 

 

Independente em nome de quem esteja registrado o bem, a meação de cada um 

dos companheiros responde pelas suas dividas particulares. Não reconhecida a 

existência da união estável, mas comprovada a aquisição de algum bem 

durante o período em quem o vínculo afetivo perdurou, dispõe o convivente de 

direito indenizatório correspondente à metade de seu valor. Basta que a 

convivência tenha levado ao em baralhamento de patrimônios. 

Independentemente do nome de quem tenha adquirido o bem, a divisão se 

impõe, a não ser que fique comprovada eventual sub-rogação ou outra causa 

de incomunicabilidade patrimonial. 

 

 

                                                           
8 Art. 1725 CC: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações 

patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” (BRASIL,2002). 



Exposto por Gonçalves (2008, p. 564) sobre o regime de bens, utilizado na união 

estável: 

 

Em suma, os bens adquiridos a título oneroso na Constância da união estável, 

pertencem a ambos os companheiros, devendo ser partilhados em caso de 

dissolução, com observância das normas que regem o regime da comunhão 

parcial de bens. 

 

Se um casal está junto há muito tempo, existe uma união pública, e os outros 

critérios da união estável, mesmo que não solenizada essa união, ainda assim, existe a 

partilha de bens. Portanto tudo aquilo conquistado e adquirido durante a relação será 

dividido eles por igual. 

 

2.2.2 Alimentos 

 

No Código Civil de 2002 assegura em seu art.16949, que os conviventes devem 

exigir um do outro o direito de alimentos, na referida dissolução da união estável, desde 

que constate sua necessidade e a possibilidade de prestação de alimentos por parte do 

outro convivente (GOLÇALVES, 2008). 

Perderá o direito de alimentos o credor que tiver procedimento indigno em relação 

ao devedor, baseado no art.1708, parágrafo único do Código Civil, nestas palavras 

salienta Gonçalves (2008, p. 562-563): 

 

Igual tratamento é dispensado ao cônjuge, e por analogia aos companheiros, 

declarado culpado pela separação judicial, salvo se não tiver parente sem 

condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho. Assinale-se que, se além 

de culposo, o procedimento do companheiro for indigno perante o parceiro, 

cessará o seu direito a alimentos, como dispõe o parágrafo único do art.1708, 

sem que tenha, nesse caso, nem mesmo direito aos alimentos denominados 

necessários ou naturais. 

 

 

Os conviventes que decidirem pela dissolução da união estável, e deixarem a 

residência onde coabitavam, têm o dever de providenciar os alimentos, correndo o risco 

de sofrerem descontos dos alimentos em folha de pagamento e a fixação de alimentos 

provisórios pelo juiz de direito, tendo a prova de que existia uma união estável entre o 

casal (GONÇALVES, 2008). 

Dias (2013, p. 202) expõe em sua obra uma nova tese: 

                                                           
9 art. 1.694 CC: “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” (BRASIL,2002). 



 

 A obrigação alimentar na união estável não e só entre os companheiros. 

Solvida a união, persiste o vínculo de afinidade em linha reta (CC1595 

parágrafo 2). Tratando-se a afinidade de relação de parentesco, como os 

parentes tem obrigação alimentar (CC1694), tanto ex-companheiro pode pedir 

alimentos ao pai do ex-companheiro como este pode pedir alimentos aquele. 

A tese e nova, difícil de ser aceita, mas que e defensável. 

 

Mesmo que haja culpa por parte de um dos cônjuges pela dissolução da união, foi 

determinado por lei que este pudesse requerer em face do outro, alimentos, a partir de que 

o culpado não possua uma família que vá ajuda-lo e que não tenha aptidão para o trabalho 

ou seja impossibilitado de trabalhar. 

 

2.2.3 Sucessão Hereditária 

 

Sucessão hereditária, trata-se de como será a divisão de bens patrimoniais dos 

envolvidos após o seu falecimento. 

No direito sucessório conserva-se a meação diferente de herança, pois pertinente 

a herança, os direitos sucessórios delimitam-se durante a união estável aos bens 

conquistados onerosamente conforme art. 1.790 do Código Civil (GONÇALVES, 2008). 

Nos seguintes termos: 

 

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). 

 

 

Segundo Mendes (2017, p. 194) “somente na união estável existe concorrência 

com os parentes colaterais, porque a lei os inseriu em terceiro lugar na ordem de vocação 

hereditária, relegando ao companheiro o último lugar”. 

Em todo estudo foi observado que existe uma equiparação da união estável ao 

casamento, como uma entidade familiar totalmente válida. Sendo assim qualquer norma 

que desvalorize o direito de um companheiro, não importando a sua escolha entre estas 

formas de uniões, deve ser abolida, com base no Direito de Família brasileiro. 



Diante disto no artigo de autoria de Andrade (2018) é esclarecido: 

 

Diversos tribunais estaduais reconheceram a inconstitucionalidade do art. 1790 

CC/02, por afrontar os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa 

Humana, Igualdade, liberdade de constituir famílias e afetividade, uma vez que 

o art. 226, § 3º CF/88, deu tratamento paritário ao casamento e a União Estável. 

Além disso, o mesmo entendimento deve prevalecer para as uniões estáveis de 

casais homoafetivos, estendendo-se os mesmos efeitos da decisão, 

independente da orientação sexual dos casais. As uniões homoafetivas 

possuem os mesmos direitos e obrigações das uniões heteroafetivas. 

 

Então caso um dos conviventes venha a óbito, para o sobrevivente, com relação à 

herança, serão aplicadas as normas do art. 1829 CC10. 

O art. 1790 CC não foi revogado, apenas perdeu aplicabilidade, porque o que 

houve foi uma decisão de reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1790 CC. A 

partir disto é aplicado o art. 1829 CC, também para a união estável e em todas as futuras 

sucessões e incluindo as que estiverem em curso. 

A decisão do STF tratou de igualar os direitos ao recebimento de herança ou 

legado, entre os companheiros com relação aos fins sucessórios. Portanto aplica-se a 

mesma regra a todos, tanto para quem está em uma união estável, quanto para os que 

formalizaram sua união através de um casamento, no tocante à divisão de herança, utiliza-

se o art. 1829 CC como base de uma forma mais igualitária e justa (ANDRADE, 2018). 

Encerra-se aqui o estudo a propósito da união estável, que tornou-se um novo 

instituto familiar completo, tão cheio de direitos e tão livre de formalidades. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o século XX, qualquer menção de constituir família fora dos padrões 

matrimoniais deveria ser rejeitada, mas buscaram solucionar tal restrição na tentativa de 

coibir consideráveis injustiças. Portanto conquistou-se um espaço para união estável no 

ordenamento jurídico e a aceitação pela sociedade como uma entidade familiar. O Estado 

passou a proteger, embasado no grande passo da Constituição Federal ao proclamar seu 

                                                           
10 Art. 1.829 CC “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.” (BRASIL,2002). 



art. 226, parágrafo 3º, que fez reconhecer a união estável como entidade familiar e 

propondo que facilitasse a conversão da mesma, em casamento. 

Com as mudanças significativas na sociedade ao passar dos anos, gerou uma busca 

pela liberdade de escolha e foram surgindo novos hábitos, dentre os novos interesses da 

sociedade, está a de tornar a união estável igualitária ao casamento, tirando-a da 

clandestinidade, pois tem como principal característica o afeto e o mesmo objetivo de 

constituir família. 

A união estável conquistou vários benefícios em nosso ordenamento um dos mais 

importantes é o de regime de bens, que assegura que mesmo após a dissolução da união 

estável, o convivente prejudicado não ficará desamparado e terá direitos iguais a qualquer 

outro que optasse pela relação de casamento com regime de comunhão parcial de bens, 

pois automaticamente é aplicado tal regime. 

O que caracteriza uma família nos dias de hoje é a relação de afeto entre o casal 

tanto heterossexual e homossexual, a solidariedade, a fidelidade, o companheirismo e a 

vontade de constituir um lar. Por estas características e outras a união estável foi 

reconhecida pela Constituição como entidade familiar, no rol de relações 

extramatrimoniais. 

No novo Código Civil de 2002 assegura em seu art. 1694 o direito a alimentos 

prestados aos conviventes que apresentarem necessidades comprovadas após a dissolução 

da união estável e no art. 1725 do Código Civil impõe que seja aplicado o regime de 

comunhão parcial de bens. Estes avanços demonstram que a união estável é fonte de 

direitos e deveres igualando a uma relação matrimonial, oferecendo um incentivo a uma 

união duradoura, pública e continua de pessoas mesmo que sem a formalidade de um 

casamento. 

Algumas pessoas optam por uma relação sem formalidades, não se prendendo a 

solenidades e o sistema jurídico tem como obrigação fornecer liberdades e segurança para 

que os seres humanos não se sintam limitados em suas relações pessoais, pois estão 

resguardados todos os seus direitos até mesmo após sua dissolução. 

 Os efeitos são de suma importância para os envolvidos, pois com eles é 

assegurado uma divisão igualitária de bens, utilizando o regime parcial de bens, igual ao 

do casamento, onde os bens adquiridos ao decorrer da existência de uma união estável 

entre o casal deve ser compartilhado por igual para não haver injustiças. Ainda sobre os 

efeitos, se houver necessidade comprovada por um dos parceiros é exigida o direito a 

alimentos mesmo que seja culpado pela dissolução da união, pois foi determinado por lei, 



a partir de que o envolvido não possua uma família que vá ajuda-lo e que não tenha 

aptidão para o trabalho ou seja impossibilitado de trabalhar. O ordenamento jurídico 

assegura até mesmo o direito do cônjuge após a morte do parceiro, que é também um 

efeito da união estável, pois após sua dissolução com a morte em decisão do STF iguala 

os direitos ao recebimento de herança ou legado, entre os companheiros com relação aos 

fins sucessórios. 

 Este trabalho de pesquisa teve o objetivo de fazer uma análise da união estável 

no direito brasileiro e sua dissolução. Dentro do que foi proposto conseguimos perceber 

que a sociedade não deve se conformar com as poucas conquistas em nosso sistema 

jurídico , dessa maneira, podemos concluir que deve se buscar sempre um crescimento 

social e mais garantias com relação aos direitos e deveres das relações extramatrimoniais 

em especial a união estável, para que todos vivam em uma sociedade justa e livre, que 

não haja discriminação de sexos e que não exista impedimentos para constituição de 

família, independente da entidade familiar escolhida. 
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