
4 5

DIREITO DAS FAMÍLIAS: REGIME DE BENS E UNIÃO ESTÁVEL

Right of families: Property regime and stable union
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Resumo
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a união estável passou a ser reconhecida como 
entidade familiar, acarretando a proteção dos indivíduos inseridos em tal relação de companheirismo. 
De fato, se reconhecida a união do homem e da mulher que não possuem as formalidades do casamento, 
considera-se também os direitos do cônjuge e seus efeitos jurídicos e patrimoniais. A princípio, a súmula 
380 do Supremo Tribunal Federal contempla o esforço comum na aquisição dos bens. Contudo, com o 
advento do Código Civil de 2002 e seu artigo 1725, a união estável passou a ser regida pela comunhão 
parcial de bens, exceto nos casos de contrato escrito. Este artigo apresenta uma análise das doutrinas, 
jurisprudências e da constitucionalidade acerca do estabelecimento do regime de bens e seu impacto 
jurídico, além da caracterização da entidade familiar a ser exposta, utilizando como metodologia a 
revisão de literatura.
Palavras-chave: União estável. Regime de bens. Comunhão parcial de bens

Abstract
With the promulgation of the Federal Constitution from 1988, the stable union started being recognized 
as a family entity, as a result, the protection of the individuals inserted in such relationship. Indeed, if 
recognized the union between a man and a woman who don’t have the formalities of the marriage, it has 
to be also considered the spouse’s rights and its legal effects and property consequences. Initially, the 
binding precedent 380 (STF) recognizes the common effort in goods acquisition. However, with the new 
Civil Code of 2002 and article 1725, the stable union started being ruled by the partial property ruling, 
except in some cases with a written contract. This article presents an analysis from legal doctrines, 
jurisprudences and the constitutionality about the establishment of the property regime and its legal 
impact, besides the family entity characterization supposed to be exposed, using as methodology the 
review of literature.
Keywords: Stable union. Property regime. Partial property system.

INTRODUÇÃO

O presente artigo possui o intuito de apresentar a união estável em uma visão jurídica, encarada 
constitucionalmente como instituição familiar dotada de previsão legal. A princípio, apresentará aspectos 
etimológicos acerca do tema discutido e posteriormente, serão apresentados elementos jurídicos relevantes 
que preveem a união estável nos âmbitos constitucional e patrimonial, elucidando sua relevância social 
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no mundo contemporâneo. 
Este artigo em questão visa ao enfoque da união estável em sua conjuntura e suas características 

essenciais, como algo que deve ser enfocado em suas peculiaridades no que diz respeito ao Direito de 
Família. Além disso, sua finalidade não se pauta na sua valorização em detrimento de outras entidades 
familiares também reconhecidas.

Mais do que questões de reconhecimento de sua existência e seu amparo constitucional, a pesquisa 
possui enfoque em efeitos decorrentes da união estável, mais especificamente os que são referentes ao 
regime de bens, ou seja, os patrimoniais. Muitas dúvidas são constantes sobre a destinação dos bens nas 
relações concubinárias, sendo assim necessárias maiores ressalvas sobre o tema.

Em um primeiro momento, é apresentada a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que é a 
primeira manifestação de decisão sobre bens na união estável. O entendimento sumulado faz referência 
à presunção de esforço comum, ou seja, divisão daqueles bens conquistados durante a relação de 
companheirismo. 

Já em momento posterior, é mencionado o artigo 1725 do Código Civil, pois este disposto legal 
define explicitamente o regime aplicável a esse tipo de união, contemplando a comunhão parcial de bens. 
Por isso, foi exposta uma definição clara e conceitual do que é o referido regime.

A pesquisa contrapõe a ideia desses dois textos legais distintos como uma forma de justificar as 
mudanças ocorridas na interpretação do regime de bens, considerando o contexto em que cada um deles 
foi elaborado e a sua influência para os efeitos patrimoniais. Foi constatado que o referido artigo também 
é aplicável por analogia aos indivíduos de mesmo sexo que convivem em relação concubinária.

A finalidade da pesquisa está baseada em identificar as diversidades, ressaltando sua importância 
no contexto social, de forma fundamentada e sem qualquer expressão de crítica preconceituosa. 

Em conclusão, através da revisão de literatura, foi realizado um levantamento construtivo em 
diversos aspectos da união estável. O uso de legislação vigente e da Constituição Federal de 1988, 
somadas às considerações esclarecedoras provenientes de especialistas na área, constituem como fatores 
essenciais para o engrandecimento e validade da pesquisa, que também se destaca por elucidar princípios 
constitucionais fundamentais e os Direitos Humanos, tornando-se, assim, imprescindível a sua análise 
por toda a sociedade.

A UNIÃO ESTÁVEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
Sabe-se que o casamento sempre foi considerado o meio legal de constituição de família, através 

do compromisso firmado entre o homem e a mulher perante o Estado. As uniões livres, por sua vez, 
mesmo sempre presentes no meio social, eram repudiadas por questões religiosas e impositivas.

A princípio, o concubinato surgiu das relações extramatrimoniais, que até então eram consideradas 
pecaminosas e ilegítimas. Em uma definição etimológica, Dias (2010, p.172) conceitua claramente que 
“[...] a palavra concubinato carrega consigo o estigma do preconceito. Do latim, cum cubo significa 
encontrar-se dentro de um cubículo, enquanto cum pane, que dá origem à palavra companheiro, significa 
comer o mesmo pão”.

Nesse contexto, até o início século XX, a sociedade brasileira negava a constituição de famílias 
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sem as formalidades do casamento. Todavia, ao longo dos anos, com as mudanças ocorridas na própria 
realidade social, a união concubinária ganhou cada vez mais adeptos.

Observando essas mudanças, Coelho (2012, p.278) assinala que:
Com a revolução dos costumes nos anos 1960, muitos jovens de classe média e alta passaram a constituir 
famílias sem se casar. Não havia impedimento nenhum ao casamento deles; poderiam casar-se, se 
quisessem; mas não queriam. O casamento era visto por eles como apenas uma simples folha de papel, 
absolutamente dispensável quando percebida a essência da relação conjugal no afeto, respeito mútuo e 
companheirismo. O matrimônio não garantia minimamente esses fatores essenciais da comunhão de vida, 
e podia até mesmo atrapalhá-los. A sociedade, de início, estranhou a novidade, mas aos poucos a aceitou, 
deixando de discriminar as uniões de homem e mulher que podiam casar-se, mas não viam sentido nisso.

Apesar de ainda não haver conquistado o status de modalidade familiar, outra problemática 
surgia, em decorrência dos inúmeros questionamentos acerca da divisão de bens e da divisão financeira 
entre os companheiros. Assim, na década de 1960, surge a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, 
que passa a definir a presunção do esforço comum, ou seja, a partilha de bens adquiridos na constância 
da relação conjugal. Tal premissa buscava impedir o enriquecimento ilícito do cônjuge, mas sem tratar 
dos alimentos e dos direitos sucessórios.

Em sua visão, Pereira (2012, p.142) define que:
Esta súmula do Supremo, além de marco referencial e esteio do direito concubinário no Brasil por muitos 
anos, trouxe elementos importantes para a compreensão da distribuição do direito, principalmente ao fazer 
diferenciação entre concubinato, sociedade de fato e esforço comum, embora o assunto tenha continuado, 
até o final da década de 1980 sendo discutido no campo do Direito Obrigacional. A distribuição entre esses 
elementos foi importante para ajudar a desatrelar os aspectos morais do concubinato, possibilitando uma 
visão mais jurídica do que moral e, portanto, mais justa. Na esteira da evolução jurisprudencial, passou-se 
a compreender também que o esforço comum, palavra-chave para o entendimento do concubinato, poderia 
ser direto ou indireto.

Além disso, Tartuce (2014, p.679) incrementa que:
Aplica-se a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, tendo direito o concubino à participação nos bens 
adquiridos pelo esforço comum. A competência para apreciar questões envolvendo esse concubinato é 
da Vara Cível, não da Vara da Família, eis que não se trata de entidade familiar. A ação correspondente é 
denominada ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato (rito ordinário) [...].

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a expressão concubinato foi substituída por 
união estável, passando a ser entendida como entidade familiar, com proteção constitucional prevista 
no artigo 226, §3º. Nesse raciocínio, Gagliano e Filho (2015, p. 420) entendem que: “Com a admissão 
expressa pela Constituição Federal da união informal entre homem e mulher como família, rompeu- se 
uma tradicional supremacia do modelo casamentário como standard possível e legitimado”.

De fato, a união estável sofreu uma enorme transformação, pois deixou de ser vista como algo 
escuso para constituir modalidade de relação familiar. Tal situação acarretou impactos jurídicos, tendo 
como reflexo as novas formas de núcleo familiar com tratamento específico pela Carta Magna.

Assim, o homem e a mulher que estivessem unidos sem as formalidades do casamento, mas 
que possuíssem convivência duradoura, pública e contínua, com o intuito de constituir família, seriam 
protegidos pelo Estado.

Em linguagem clara, Tartuce (2014, p.657) define que:
Os requisitos, nesse contexto, são que a união seja pública (no sentido de notoriedade, não podendo ser 



8 9

oculta, clandestina), contínua (sem que haja interrupções, sem o famoso “dar um tempo” que é tão comum 
no namoro) e duradoura, além do objetivo de os companheiros ou conviventes de estabelecerem uma 
verdadeira família (animus familiae).

Ademais, a união estável se desenvolve por meio de fatores íntimos e pessoais, como, por 
exemplo, afeto, lealdade e respeito entre os conviventes, porque o companheirismo é elemento essencial 
para sua existência. 

De todo modo, o respaldo constitucional elevou a níveis relevantes a união estável, pois passou 
a considerar relações familiares desprovidas de enlaces matrimoniais, reformulando também o conceito 
de família.

 Para Diniz (2015, p.445):
[...] família, em sentido amplo, não se funda necessariamente no matrimônio, pois, pode albergar o conjunto 
de pessoas ligadas pelas núpcias, ou não, e sua prole, parentes colaterais e afins: e ainda, qualquer dos pais 
e descendentes (família monoparental). E até mesmo poder-se-á falar em família substituta, configurada 
pela adoção, tutela e guarda.

Se de fato é uma entidade familiar, também produz efeitos patrimoniais. Nas palavras de Gagliano 
e Filho (2015, p.446), “[...] um dos desdobramentos do dever de assistência é a obrigação de amparar 
materialmente o companheiro, a qual compreenderia o dever de prestar alimentos”.

Incontestavelmente, a lei 8.971/1994 trouxe grande credibilidade à união estável, pois passou 
a regulamentar sobre alimentos e direitos sucessórios. Soma-se a isso, a lei 9.278/1996, que passou a 
prever a união estável como matéria de Direito de Família.  Com a vigência do Código Civil de 2002, 
lei 10.406, mais uma vez as questões patrimoniais foram suscitadas. Nessa perspectiva, o artigo 1725 do 
Código Civil passa a prever o regime da comunhão parcial de bens no que diz respeito à união estável. 

Uma vez conferida a previsão constitucional, surge o dever do Estado de zelar pela proteção dos 
indivíduos inseridos nesse meio familiar. Se antes atuava de forma repressora, passou a assumir uma 
postura assistencialista perante esses novos moldes familiares. 

Ademais, a união estável não é algo que deva ser observado somente pelo Estado por questões 
de proteção ou de reconhecimento legal, mas também por todos aqueles que o habitam, já que é algo 
presente, perceptível nas relações humanas cotidianas e que é cabível de entendimento.  Em uma visão 
moderna, Pereira (2012, p.143) expõe que:

[...] a união estável, é aquela relação sem casamento oficial mas que constitui uma família e cujas 
consequências patrimoniais, caso haja contrato firmado entre as partes, são as mesmas de um casamento 
pelo regime da comunhão parcial de bens, de acordo com os arts. 1723 e seguintes do CC. Da mesma 
forma constitui uma união estável se uma das partes é casada, mas aquele casamento é mera reminiscência 
cartorial, seja porque já há uma separação de fato, ou mesmo não tendo uma separação de fato o casamento 
é de mera aparência. É que o Direito deve proteger a essência muito mais que a forma ou a formalidade das 
relações.

Por fim, a Constituição deve garantir proteção a todos os indivíduos em respeito aos princípios 
da dignidade humana, igualdade e liberdade. Se reconhecida como entidade familiar, a união estável 
deve ser entendida como sinônimo de família, base que subsidia princípios e valores na formação de 
indivíduos sociais. Por isso, deve ser protegida e assegurada em sua efetividade a fim de que os direitos 
de tal instituto possam ser exercidos de maneira plena.
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OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL: MUDANÇAS 
E PERSISTÊNCIAS 

 Na atualidade, a união estável representa uma parcela significativa das famílias brasileiras dentro 
da esfera nacional, podendo ser observado por todos os indivíduos, já que é algo presente e perceptível 
nas relações humanas cotidianas, devido ao seu relevante crescimento no decorrer dos anos.

Analisando tais indicadores, Tartuce (2014, p.647) justifica que:
Na verdade, num passado tão remoto o que se via era a união estável como alternativa para casais que estavam 
separados de fato e que não poderiam se casar, eis que não se admitia no Brasil o divórcio como forma de 
dissolução definitiva do vínculo matrimonial. Hoje, tal situação vem sendo substituída paulatinamente pela 
escolha dessa entidade familiar por muitos casais na contemporaneidade. Em suma, no passado, a união 
estável era constituída, em regra por falta de opção. Hoje, muitas vezes, por clara opção.

De fato, a partir da Constituição Federal de 1988, a união estável passou a ser protegida e 
reconhecida legalmente pelo Estado, passando a ser considerada base da sociedade. Contextualizando 
tal mudança, Pereira (2015, p.654) observa que:

Num primeiro plano, o Constituinte de 1988 passou a considerar as uniões extraconjugais como realidade 
jurídica, e não apenas como fato social. Retirou-lhe todo aspecto estigmatizante, no momento em que 
as colocou sob a “proteção do Estado”. Não se pode eliminá-la do âmbito do Direito de Família, eis que 
a Constituição as insere no art. 226, no Capítulo destinado à Família. Cumpre, portanto, caracterizar a 
“entidade familiar”.

A Carta Magna de 1988 trouxe efetividade às diversas formas de família, algo que ainda não 
era previsto pelas constituições anteriores. As uniões havidas fora dos enlaces matrimoniais, se antes 
desconhecidas pelos constituintes, passaram a ser amplamente tratadas por meio de sua previsão 
constitucional.

 As Constituições de 1824,1916, 1934, 1937, 1946 e 1967, não se pronunciaram sobre as formas 
de famílias distintas do casamento. Até que por fim, a Constituição de 1988 passa a reconhecer essas 
entidades familiares. Em breves palavras, Diniz (2015, p. 482) atesta que: “A Constituição Federal, por 
ser a união estável uma realidade social, não pôde desconhecê-la”.

Nesse sentido, para Dias (2010, p.169), “[...] a Constituição acabou por reconhecer juridicidade 
ao afeto ao elevar as uniões constituídas pelo vínculo de afetividade à categoria de entidade familiar”.

Mais do que reconhecimento constitucional, a Constituição conferiu maior direito aos indivíduos 
na busca de sua própria felicidade, na formação de sua família, uma vez que os padrões sociais 
consagradores do casamento foram superados, mudando também a concepção de família. Quanto a isso, 
Pereira (2012, p.194) profere que:

A família passou a ser, predominantemente, lócus de afeto, de comunhão do amor, em que toda forma 
de discriminação afronta o princípio basilar do Direito de Família. Com a personalização dos membros 
da família eles passaram a ser respeitados em sua esfera mais íntima, na medida em que disto depende a 
própria sobrevivência da família [...].

 O princípio da afetividade, que é um dos elementos essenciais da união estável, traz à tona que 
o desejo de convivência entre pessoas ligadas pelo afeto e a valorização das escolhas individuais são 
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fatores relevantes para o desenvolvimento de uma estrutura familiar satisfatória. Dessa forma, Lôbo 
(2011, p.70) relata que:

Demarcando seu conceito, é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou 
biológico. Recebeu grande impulso dos valores consagrados na Constituição de 1988 e resultou da evolução 
da família brasileira, nas últimas décadas do século XX, refletindo-se na doutrina jurídica e na jurisprudência 
dos tribunais. O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios constitucionais 
fundamentais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III) e da solidariedade (art.3º, I), e entrelaça-se com 
os princípios da convivência familiar e da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos [...]. 

Em seu parecer, Lenza (2012, p.1213) acrescenta que: “Prioriza-se, portanto, a família socioafetiva 
à luz da dignidade da pessoa humana, com destaque para a função social da família [...]”. Por família 
socioafetiva, deve-se entender que são aqueles arranjos familiares constituídos por meio de convivência 
familiar e comunitária e que foram incorporados pela Carta Magna de 1988. Quanto à função social da 
família, Lôbo (2011, p.22) traz o pensamento de que:

A família, ao converter-se em espaço de realização da afetividade humana, marca o deslocamento da função 
econômica-política-religiosa-procracional para essa nova função. Essas linhas de tendências enquadram-se 
no fenômeno jurídico-social denominado repersonalização das relações civis, que valoriza o interesse da 
pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais. É a recusa da coisificação da pessoa, para ressaltar 
sua dignidade. A família é o espaço por excelência da repersonalização do direito.

A alusão a pontos subjetivos também deve se fazer presente, já que a união estável se desenvolve 
por meio de outros fatores íntimos e pessoais, como, por exemplo, respeito, lealdade e afinidade.

Em se tratando de Estado, vale ressaltar que suas funções também foram redirecionadas, pois não 
possui poderes de coerção sobre os indivíduos, mas sim de proteção, obedecendo ao princípio da mínima 
intervenção do Estado. De maneira positiva, Pereira (2012, p. 182) concorda que:

A intervenção do Estado deve, apenas e tão somente, ter o condão de tutelar a família e dar-lhe garantias, 
inclusive de ampla manifestação de vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à 
manutenção do núcleo afetivo. Essa tendência vem acentuando cada vez mais e tem como marco histórico 
a Declaração dos Direitos do Homem, votada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 [...].

Nessa perspectiva, preceitua Lôbo (2011, p.84):
A proteção da família é mediata, ou seja, no interesse da realização existencial e afetiva das pessoas. 
Não é a família per se que é constitucionalmente protegida, mas o lócus indispensável de realização e 
desenvolvimento da pessoa humana. Sob o ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não podem ser 
protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão refletiria nas pessoas que a 
integram por opção ou por circunstâncias da vida, comprometendo a realização do princípio da dignidade 
da pessoa humana.

 O princípio da dignidade da pessoa humana parte da ideia de respeito ao indivíduo, possuidor 
de direitos e deveres, inserido dentro da família e sua valorização como parte central de um Estado 
Democrático de Direito. Resumidamente, Pinho (2012, p.175) relata que: “O valor da dignidade da 
pessoa humana deve ser entendido como o absoluto respeito aos direitos fundamentais de todo ser 
humano, assegurando-se condições dignas de existência para todos”.

No Direito de Família, tal princípio elucida a própria liberdade dos indivíduos e a dignidade 
das entidades familiares, sem diferenciação ou discriminação entre os diversos esteios familiares. A 
atual Constituição também se preocupou, mesmo que vagamente, com a solidariedade. Por tal princípio, 
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pode-se prever como objetivo, o zelo aos cidadãos brasileiros. 
Com relação à entidade familiar, rol em que está inclusa a união estável, há previsão implícita no 

próprio artigo 226, que trata do cuidado a essas famílias. A solidariedade familiar, nesse diapasão, diz 
respeito aos vínculos de afetos e responsabilidades que unem os membros de uma família, aos direitos 
recíprocos que geram a assistência mútua entre os companheiros. Em uma visão específica, Lôbo (2011, 
p. 63) entende que:

A regra matriz do princípio da solidariedade é o inciso I do art.3º da Constituição. No capítulo destinado 
à família, o princípio é revelado incisivamente no dever imposto à sociedade, ao Estado e à família (como 
entidade e na pessoa de cada membro) de proteção ao grupo familiar (art.226), à criança e ao adolescente 
(art.227) e às pessoas idosas (art.230). A solidariedade, no direito brasileiro, apenas após a Constituição de 
1988 inscreveu-se como princípio jurídico;

O princípio da pluralidade das formas de família foi consagrado a partir da Constituição Federal 
de 1988, já que seu sentido está intimamente vinculado ao reconhecimento pelo Estado da existência de 
outras formas de família, mais especificamente, as que estão dispostas no artigo 226 de tal dispositivo 
constitucional, tendo como um dos destaques a união estável. 

Além dos princípios aduzidos, é inegável omitir a importância dos princípios da igualdade, 
liberdade, autonomia e convivência familiar na caracterização do seio familiar da união estável. 

Em decorrência do crescimento maciço, o reconhecimento declarado pela Carta de 1988 e sua 
proteção embasada em princípios referentes ao Direito de Família e aos Direitos Humanos, a união 
estável se fortaleceu como instituto jurídico relevante, considerado adequado para os indivíduos que 
passam a aderi-la. 

Na compreensão de Tartuce (2014, p.647):
A união estável ou união livre sempre foi reconhecida como um fato jurídico, seja no Direito Comparado, 
seja entre nós. Por certo é que hoje, a união estável assume um papel relevante como entidade familiar na 
sociedade brasileira, eis que muitas pessoas, principalmente das últimas gerações, têm preferido essa forma 
de união em detrimento do casamento.

Contudo, nem todos os pontos são positivos, porque a união estável ainda é alvo de inúmeras 
críticas e controvérsias. A princípio, é certo admitir que a Constituição de 1988 considerou a união 
estável como entidade familiar merecedora de tutela legal. Porém, a mentalidade conservadora existente 
no cenário brasileiro, que se baseia no casamento e na forma tradicional de família, ainda é predominante. 
Nessa seara, Pereira (2012, p. 195) declara que:

Uma das dificuldades e resistências de se reconhecer a pluralidade e as várias possibilidades dos vínculos 
parentais e conjugais reside no medo de que estas novas famílias signifiquem a destruição da “verdadeira” 
família. Esse apego ao tradicionalismo, que provoca o saudável debate com a modernidade, é mais uma 
questão fundamental para o século XXI.

As inúmeras lacunas jurídicas que envolvem a união estável também estão presentes em diversas 
relações legais que envolvem os cônjuges, como, por exemplo, no direito à locação pelo companheiro 
ou a compra e venda entre os cônjuges daqueles bens excluídos da comunhão, sendo um entrave para a 
efetividade jurídica da união estável.

Em conclusão, tais questionamentos ainda são discriminatórios em relação à união estável, já que 
se trata de um ente jurídico legal, com previsão no Texto Maior e amparado pelos princípios supracitados. 
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Dessa forma, a sociedade brasileira demonstra que necessita se adequar e aceitar os diferentes moldes 
familiares, e o Direito, por sua vez, precisa preencher as lacunas ainda existentes e que afastam a 
credibilidade do eixo familiar apresentado.

UM CONTRAPONTO ENTRE O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS E OS 
DIFERENTES TIPOS DE UNIÃO ESTÁVEL

 É sabido que a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal foi o primeiro dispositivo legal que 
buscava definir os efeitos patrimoniais nas uniões livres.  Em seu enunciado, o entendimento sumulado 
faz referência à presunção de esforço comum, ou seja, a divisão daqueles bens conquistados durante a 
relação de companheirismo. Vale ressaltar que, na presunção caberia meio de prova. Desse modo, o seu 
conteúdo dispõe que: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível sua 
dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.
 Em seu estudo, Lôbo (2011, p.86) contextualiza que:

[...] a Súmula 380 foi uma engenhosa formulação construída pela doutrina e pela jurisprudência, durante 
a vigência da Constituição de 1946, consolidada no início da década de 60, para tangenciar a vedação de 
tutela legal das famílias constituídas sem casamento, de modo a encontrar-se alguma proteção patrimonial 
a mulheres abandonadas por seus companheiros, após anos de convivência afetiva. Como não era possível 
encontrar fundamento no direito de família, em virtude da vedação constitucional, socorreu-se do direito 
obrigacional, segundo o modelo das sociedades mercantis ou civis de constituição incompleta, ou seja, 
das “sociedades de fato”. Essa construção é típica do que determinada escola jurídica italiana denominou 
“uso alternativo do direito”. Os efeitos da Súmula limitam-se exclusivamente ao plano econômico ou 
patrimonial. 

Em um primeiro momento, constituiu um avanço, pois a união estável, que até então não era 
reconhecida constitucionalmente, passou a definir o destino dos bens entre os companheiros desse tipo 
de relação. Além disso, tal súmula visava ao tratamento dos bens móveis ou imóveis conquistados pelo 
casal, bem como o reconhecimento da contribuição dos companheiros nessas aquisições patrimoniais.

Verificando o sentido da súmula, Pereira (2015, p.663) extrai que:
Pela referida súmula, em cessando a relação concubinária, a companheira teria direito, numa dissolução de 
sociedade de fato, à parte dos bens com que teria contribuído para o incremento patrimonial do companheiro, 
uma vez provado que o acrescentamento deveu-se à participação efetiva, em valores ou com a força do seu 
trabalho.

 Com o reconhecimento da união estável como entidade familiar pela Constituição de 1988, a 
súmula 380 passou a ser criticada, pois não se adequou às mudanças ocorridas no ordenamento jurídico 
brasileiro.
 Percebendo a inadequação ainda trazida pela súmula em meio às mudanças jurídicas, Lôbo (2011, 
p.86) aponta que:

[...] a união estável, continuou sendo aplicada a Súmula, como se não fosse família e devesse ser considerada 
uma relação patrimonial, até o advento da Lei n. 8.971/94. Houve necessidade de a Lei n. 9.278/96 dizer 
a óbvio, a saber, as questões relativas à união estável deveriam ser decididas nas Varas de Família, pois se 
tratava de relações de família.

Soma-se a isso, o fato de que o esforço comum deveria ser provado, tornando assim, o regime de 
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bens na união estável, complexo e oneroso, pois seus adeptos deveriam comprovar sua participação na 
relação conjugal.

De certa forma, a presunção de esforço comum estabelecida na súmula 380 do Supremo Tribunal 
Federal durante a relação entre os companheiros vem a ser questionada, uma vez que seu sentido estrito 
não se atém a outros elementos decorrentes da entidade familiar, como, por exemplo, os filhos e a 
herança. Nas palavras de Gonçalves (2014, p.420), “[...] a presunção de esforço comum não era absoluta, 
pois, mesmo estando estabelecida em lei, podia ser contestada”.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela dispensabilidade da prova de esforço 
comum.

Com a vigência do Código Civil de 2002, lei 10.406, o artigo 1725 passa a prever o regime da 
comunhão parcial de bens no que diz respeito à união estável. Em sua redação, o legislador definiu que: 
“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 
que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Em seu entendimento sobre este regime de bens, 
Dias (2015, p.315) garante que:

A comunhão do patrimônio comum atende a certa lógica e dispõe de um componente ético: o que é meu é 
meu, o que é teu é teu e o que é nosso, metade de cada um. Assim, resta preservada a titularidade exclusiva 
dos bens particulares e garantida a comunhão do que for adquirido durante o casamento. Nitidamente, busca 
evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos cônjuges. O patrimônio familiar é integrado pelos bens 
comuns, que não se confundem com os bens particulares e individuais dos sócios conjugais. Comunica-se 
apenas o patrimônio amealhado durante o período de convívio, presumindo a lei ter sido adquirido pelo 
esforço comum do par.

Nesse contexto, o artigo 1725 passa a definir um regime legal estabelecido para as uniões 
antes intituladas concubinárias, tratando-se de um regime que não apresenta possibilidade de prova ao 
contrário, pois determina de maneira expressa os efeitos patrimoniais a serem produzidos, similares ao 
casamento.

Numa visão geral, Lôbo (2011, p.179) expressa que:
O regime de bens para os companheiros, a partir do início da comunhão estável, é o da comunhão parcial 
de bens. Este é o regime legal supletivo, incidente sobre a união estável, quando os companheiros não 
tiverem adotado regime diferente.  Configurado o início da união estável, o bem adquirido por qualquer dos 
companheiros ingressa automaticamente na comunhão, pouco importando em cuja titularidade esteja.

Com relação à súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, não é plausível admitir a sua 
inconstitucionalidade, uma vez que sua previsão legal se mantém no ordenamento jurídico. Todavia, 
sua noção de esforço comum é algo considerado divergente até os dias atuais, devido à sua difícil 
interpretação. 

O artigo 1725, por sua vez, traz um sentido mais amplo, pois este disposto legal define 
explicitamente o regime aplicável a esse tipo de união, contemplando a comunhão parcial de bens. 

Em relação à ressalva elencada no artigo em questão, é facultado aos conviventes celebrarem 
contrato escrito fixando seu próprio regime de bens, por meio de instrumento público ou particular, com 
a finalidade de regulamentar a relação patrimonial.

A união estável, se antes caracterizadora de uniões entre homem e mulher, passou a caracterizar 
a união entre indivíduos do mesmo sexo. Desse modo, o disposto no artigo 1725 também é extensível 
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às relações homoafetivas, ou seja, também é aplicável por analogia aos indivíduos de mesmo sexo que 
convivem em relação concubinária. De acordo com Gagliano e Filho (2015, p.504), “o regime de bens 
aplicável à união homoafetiva no Brasil é o da comunhão parcial, tal qual na união estável”, juntamente 
com as mesmas exceções.

Mais do que uma conquista para os casais homossexuais, também representa uma forma de 
reconhecimento da contribuição do parceiro para a aquisição patrimonial do casal, pois na maioria 
das vezes, como, por exemplo, na morte do parceiro, os familiares reivindicavam os bens, deixando o 
companheiro desamparado e sem sua devida retribuição em relação aos tempos de vínculo conjugal. 

Contudo, tal entendimento é decorrente de decisões proferidas por tribunais superiores ao longo 
dos anos. Primeiramente, em 1998,o Superior Tribunal de Justiça assegurou efeitos patrimoniais entre 
os parceiros homossexuais, desde que comprovada a mútua colaboração. O Superior Tribunal Eleitoral, 
por sua vez, reconheceu a existência da união estável entre homoafetivos.  Em 2011, o Supremo Tribunal 
Federal passou a admitir que as uniões homoafetivas são dotadas dos mesmos direitos e deveres das 
uniões estáveis, já que também são consideradas entidades familiares. Por fim, em 2013, através da 
Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, passou-se a autorizar o registro das uniões estáveis, 
tanto heteroafetivas quanto homoafetivas.

Em sua obra, Pinho (2012, p.236) verifica:
O Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato de constitucionalidade, entendeu, com fundamento 
em diversos princípios constitucionais, destacando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
fraternidade, da busca da felicidade, da intimidade e da vida privada (Constituição Federal, arts. 1º, III, 3º, 
IV, e 5º, X), que é vedada qualquer discriminação da pessoa, seja em razão de gênero (homem/mulher), seja 
em razão da orientação sexual. Com base neste entendimento, a Suprema Corte deu interpretação conforme 
ao art. 1723 do Código Civil, para assegurar o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo de 
forma contínua, pública e duradoura como entidade familiar.

Filho (2012, p.125) acrescenta que:
A partir deste julgamento, as uniões estáveis entre homossexuais passaram a ser frequentes em nossa 
sociedade, algo muito positivo para que possamos, de fato, nos fortalecer como Estado Democrático de 
Direito que respeita as diferenças entre seus cidadãos.

A união estável é baseada na afetividade, estabilidade e ostensividade, não havendo a discriminação 
dos tipos de relações humanas existentes, além dos outros elementos característicos já tratados e que 
também podem ser observados nas uniões estáveis homoafetivas. Negar a existência de tais formas de 
uniões estáveis é afrontar à própria Constituição, as decisões superiores e os princípios que regem o 
Direito das Famílias. 

Apesar de sua grande evidência, a união homoafetiva ainda é alvo de um gigantesco preconceito, 
porque a própria sociedade ainda reluta em reconhecer a sua juridicidade. Porém, é notável que as famílias 
brasileiras já são marcadas por novas formas de organização e com diversidades entre os indivíduos. 
Assim, baseados na realidade social e no princípio da pluralidade das formas de família, Bernardes e 
Ferreira (2012, p.223) concluem que:

A família que até pouco tempo era concebida como matrimonializada (com base no casamento), patriarcal, 
hierarquizada (pátrio poder), necessariamente heteroparental e biológica, passou a ser concebida como 
pluralizada (várias formas de família-casamento, união estável, família monoparental), igualitária, 
democrática (homem e mulher passam a exercer direitos em igualdades de condições), hetero ou 
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homoparental, biológica ou socioafetiva.

Por fim, a união estável está ligada ao afeto e a outros elementos subjetivos, sendo incabível a 
exclusão de indivíduos pela opção sexual. Além disso, elucidar os efeitos jurídicos trazidos por estas 
uniões revelam o quanto o Estado está evoluindo na tutela das entidades familiares, bem como no seu 
dever constitucional de garantir os direitos iguais aos brasileiros tanto no ambiente familiar quanto no 
ambiente social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a união estável e sua caracterização, expondo toda a sua estrutura, por 
meio de conceitos e elementos específicos essenciais, realizando um levantamento multidisciplinar, pois 
foram invocadas, como, por exemplo, informações psicológicas e sociais, para elucidar a sua importância 
no contexto social como entidade familiar pertencente ao Direito das Famílias.

Foi demonstrado que o instituto jurídico analisado possui princípios legais e previsão constitucional 
assegurada pela Constituição de 1988, por se tratar de uma modalidade de família, sendo inadmissível 
sua discriminação em relação a formas familiares distintas. Também não se pode deixar de considerar o 
paralelo estabelecido, que comprova o avanço constitucional no que diz respeito ao tema tratado.

Além disso, a pesquisa se pautou em discutir os efeitos patrimoniais na união estável, mais 
precisamente, traçou um contraponto entre a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 1725 
do Código Civil, provando que o sentido amplo deste artigo se adequou às realidades familiares da união 
estável, propiciando a estas uniões um regime de bens definido, que é a comunhão parcial de bens, com 
as devidas exceções, em detrimento da decisão sumular antes atribuída aos concubinos e que sempre 
trouxe inúmeras dúvidas. Na verdade, o que houve foi a adesão de um regime patrimonial que estivesse 
de acordo com as mudanças sofridas pelas uniões consensuais.

  Ainda sobre o artigo 1725 e a comunhão parcial de bens, foi verificado que também é aplicável 
nas uniões estáveis homoafetivas, constituindo fator relevante e positivo, pois em meio a tantas decisões 
superiores proferidas em favor dos companheiros homossexuais, qualquer omissão discriminatória seria 
um retrocesso e um desrespeito ao Direito pátrio.

Tal equiparação é uma forma de igualdade jurídica, já que a união estável preza o convívio 
afetivo, além de seu caráter inclusivo, que não tem por finalidade adentrar na intimidade de seus adeptos 
e tampouco em detalhar os tipos de preferências sexuais, mas sim em identificar as diversidades, sendo 
assim, inevitável desconhecer a presença destas entidades familiares no espaço nacional.

Em conclusão, o presente artigo expôs a união estável num ponto de vista jurídico, discutindo os 
seus aspectos patrimoniais e constitucionais, e acima de tudo, tratando de descrever as suas características 
ao longo de toda sua evolução histórica, sem deixar de mencionar a sua relação com a sociedade atual, 
restando reconhecer que é um contorno familiar completo, que merece ser compreendido, protegido e 
respeitado por toda a população brasileira.
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