
DIREITO CIVIL – 3° BIMESTRE 
 

Separação e divórcio 
 

Requisitos para a existência de um casamento: antes diversidade do sexo (sujeitos), consentimento (vontade), 
celebração por autoridade competente (forma), atualmente é na base do consentimento, autoridade competente. 
 
Qualidade, validade: casamento não pode ser nulo, hipótese de impedimento. Tem que ter a capacidade 
(legitimidade), potencia (sanidade), Hígida (sem erro ou coação). 
 
Eficácia: efeitos patrimoniais, nome, deveres de fidelidade, mutua assistência, respeito. 
 
Acontece que um dia essa pessoa que te prometeu isso e te dá aquele pé na bunda. Ou seja, essa pessoa não quer 
que esse casamento, que existiu e era válido, seja desfeito, ou seja, estamos falando do plano da eficácia. 
 
Divorcio e separação – plano da eficácia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculo matrimonial -> existente entre os cônjuges. 
 
Sociedade conjugal -> composta pela mulher, marido, filhos e patrimônio. 
 
Casamento é igual um ovo, a casca que é mais fraquinha é o chamamos de sociedade conjugal, no qual acabamos 
com ela por meio da separação. 
O núcleo do ovo, que é mais protegido é o vínculo matrimonial, que somente é rompido pelo divórcio. 
 
E o desquite? É o nome antigo de separação.  
 
Vamos para o ano de 1977 
28.06.77 – aprovado no Brasil a EC n° 9 “Nelson Carneiro” – faz com que o casamento no Brasil se torne dissolúvel 
(antes, até 77 era indissolúvel). Isso mesmo, antes no Brasil não tinha divórcio, as mulheres ficavam com o marido 
até a morte. Elas se separavam, desquitavam, mas o vínculo ficava protegido. 
 
A partir da aprovação o divórcio, mas com condições. Se você errou uma vez (casou com aquele louco) lhe damos 
mais uma chance. Lógico que ela não arrumaria outro. O divórcio é um fenômeno legal! Não natural. Essa única 
chance do divórcio era justamente para preservar a existência da entidade familiar, se não nunca existiria. 
 
Lei 6.515/77 
Lei do divórcio, separação – aspectos materiais e processuais. Isso até 2002.  
Em 2002, com a criação do CC, parte de Direito Material entra no Civil e o Direito Processual permanecem na Lei do 
Divórcio. 
 
Separação e Divórcio Consensual – Rito Especial 
Separação e Divórcio Litigioso – Rito Ordinário 
Como a sociedade conjugal pode ser extinta? (art. 1571, CC) 

Vínculo matrimonial  

Divórcio 

Sociedade conjugal 

Separação 



- morte de um dos cônjuges 
-nulidade ou anulação do casamento 
- separação judicial 
- divórcio 
 
Agora se o casamento é válido, como pode ser extinto? (art. 1571, §1°) 
- morte (poderá ser aceita a morte presumida – cônjuge ausente) 
- divórcio 
 
Agora, quando alguém que se separar! Isso quer dizer não querer mais: 
 
Coabitação 
 
Fidelidade recíproca 
 
Regime de bem 
 
 
Sobra o que?  
 
Vínculo matrimonial 
 
Dever de mútua assistência 
 
Respeito e consideração mútua. 
 
 
Imaginemos a situação: saiu de casa, nunca mais voltou, a mulher casa com outro nome e depois aquele cara 
volta! A doutrina majoritária diz que o que vale é o segundo casamento em razão do princípio da boa-fé e também 
pelo próprio art. 1571, § 1° falar na morte presumida quando ausente, caracterizando a extinção do casamento. 
 
EC n° 66 – a emenda do divórcio 
Qual era o objetivo da emenda? Desburocratizar o processo do divórcio, para que fosse um processo mais célere, 
econômico, rápido. Trouxe benefícios reais a população? Não! 
 
Antes da EC 66 tínhamos duas situações: 
 
1. Divorcio pro conversão: a pessoa após 1 ano da separação judicial, poderia pedir uma conversão em 

divórcio. Um ano, pois era necessário, pensar, repensar, respirar, no qual vem a hora da razão para analisar se você 

realmente tomou a atitude certa. 

 
2. Divórcio direto: esse é possível ingressar após 2 anos da separação de fato. Houve o rompimento e ao 
invés de eu tomar providencias judiciais, me separo fisicamente saindo de casa. 
 
Acontece que começou uma crítica de que esse prazo de 1 ano não era razoável (absurdo) e por isso do surgimento 
da EC. 
- Antes da EC n° 66: Art. 226, § 6°, CF “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divorcio, a contar de um ano da 
separação ou dois anos da separação de fato”.  
 
Ou seja, eram impostas restrições à concessão do divórcio. 



- Depois da EC n° 66: Art. 226, § 6°, CF “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.  
 
Desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação 
e sem o implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio que não mais 
exige a indicação da causa de pedi 
 
Conclusão: A grande mudança para cá é em razão dos prazos. 
 
Mas não é a essa conclusão que umas doutrinas chegam (não o CNJ): Instituto Brasileiro de Família diz que com 
essa mudança não existe mais separação no Brasil, apenas o divórcio. 
 
Qual a diferença deles? 
 
Na separação tem a possibilidade de reconciliação do casal, a qualquer tempo por simples petição se reconcilia, 
sem ter nunca dissolvido o vínculo matrimonial.  
 
Agora com o divórcio (não existe anulação do divórcio), há o rompimento do vínculo matrimonial, no qual não 
existe reconciliação, deverá casar novamente. Ou seja, em momento algum está revogando o CC, pois contem a 
separação ali mantida. Estou fomentando uma cultura de ruptura ao invés da paz! Por isso não faz sentido. 
 
No entanto, como foi mantido o verbo "pode" há quem sustente que não desapareceu o instituto da separação, 
persistindo a possibilidade de os cônjuges buscarem sua concessão pelo só fato de continuar na lei civil dispositivos 
regulando a separação, ou seja, em momento algum está revogando o instituto no CC. 
 
Consequências: 
- Afastou a interferência estatal que, de modo injustificado, impunha que as pessoas se mantivessem casadas.  
- O instituto da separação foi eliminado. Todos os dispositivos da legislação infraconstitucional a ele referente 
restaram derrogados e não mais integram o sistema jurídico.  
- Via de consequência, não é possível buscar em juízo a decretação do rompimento da sociedade conjugal. 
 
Outra coisa: levemos em consideração que grande parte do povo é católico. Impedimos o povo brasileiro de 
professar sua fé, pois o católico não pode divorciar. Aqui em SBC, por ex, você pode se separar, pois não romperá o 
vinculo matrimonial. Consideram como um processo a menos. Mais ai entra tenho que pensar na contabilidade ou 
no jurisdicionado? Tem uma população inteira na sua mão. Não abre a oportunidade da pessoa escolher sua vida, 
ser protagonista da sua história. Aqui encontramos a lógica do “se livrar” e não do “resolver”. 
 
É isso que temos que ver o que a EC n° 66 fez conosco!!! 
 
14.08.2013 
 
Pesquisa: modulação dos efeitos das sentenças nas ações constitucionais. 
Onde? Livro do Pedro Lenza ou Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes + acórdão do STF (final do acórdão para 
descobrir a modulação). 
 
Leitura obrigatória-> Guarda compartilhada: só depende de nós. 
 
Voltando a aula... 
 
EC 66 – efeito da desburocratização e seus efeitos danosos, ela falou isso na aula passada. 
 
 
 

Conceito de sociedade: ente despersonalizado formado pelo casamento e relacionado com os 
deveres de coabitação, fidelidade recíproca e com o regime de bens. 



 
 

 
 
Restabelecimento da sociedade conjugal (separação) 
 
Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges 
restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. 
 
Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de 
separado, seja qual for o regime de bens. 
 
Como faço a reconciliação: simples petição (judicial).  
 
Se me separei no cartório: por simples escritura pública (extrajudicial). Lembrando que a reconciliação é sem 
modificação das regras, apenas vou me reconciliar, qualquer outra modificação só poderá acontecer após a 
reconciliação, após a sociedade conjugal ser reestabelecida. 
 
Previsão: art. 1577, CC – extra/jud – Res 35 e 38 CNJ 
- provimento CG 33/37 do TJSP 
 
Art. 1830, CC: Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 
outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste 
caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 
 
Antes o STF, pois o CC não dizia nada, não existia separação de fato, teríamos que entrar de acordo com a lei, ou 
seja, separação judicial, entraríamos com uma cautelar de separação. As questões chegavam no STF? Não. Então 
para ter questão produzindo efeitos jurídicos, só se fosse separação judicial, não existia a separação de fato. 
 
Agora veio o CC de 2002, desta forma, no art. 1830 é claro nele mesmo que reconhece efeitos para uma separação 
de fato! 
 
Ex: quando o chorão morreu estava separado de fato (por culpa dele). A moça tem direito sucessório sim! 
 
Hoje em dia se a pessoa saiu de casa e não foi culpa da pessoa, ela não vai ser penalizada por isso, ela vai ter os 
efeitos sucessórios. Efeitos da separação de fato em favor do cônjuge inocente! Antigamente não poderia receber a 
herança por ex, pois separou de fato apenas, só poderia receber a herança quem estava casado. No caso da mulher 
do chorão ela não teve culpa alguma. 
 
Tipos se Separação 
 
1. Consensual 
a) judicial 
 
b) extrajudicial: feito no tabelionato de notas. 
 

- litigioso: somente judicial. Poder Judiciário!!! 
Podendo ser sanção, falência e remédio. 
 
 
 

Conceito de sociedade: complexo de direitos e obrigações que formam a vida em comum dos cônjuges. 
 



Ação de separação judicial 
Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato 
que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. 
 
§ 1o A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais 
de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. 
 
§ 2o O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, 
manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma 
duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. 
 
§ 3o No caso do parágrafo 2o, reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os 
remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos 
adquiridos na constância da sociedade conjugal. 
 
 
Impossibilidade da comunhão de vida 
Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes 
motivos: 
I - adultério; 
II - tentativa de morte; 
III - sevícia ou injúria grave; 
IV - abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; 
V - condenação por crime infamante; 
VI - conduta desonrosa. 
 
Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. 
 
Separação de corpos e partilha de bens 
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. 
 
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou 
por este decidida. 
 
 
Caráter personalíssimo da ação de separação 
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. 
 
Mas se um morre antes de acabar a ação?  
Sorte de quem viveu, pois ficou viúva. O processo de separação só vai terminar, quando o ato se tornar 
juridicamente perfeito, assim se morreu antes, viúva! Assim, morte de um deles = extinção da ação! 
 
Exceção: incapacidade superveniente do cônjuge - § único, art. 1576 -> curador, ascendente ou Irmão e no caso, 
estaremos diante da situação de substituição processual. 
 
Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges (Divórcio tem caráter 
personalíssimo), e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. 
 
Obs: Dá para fazer divórcio e separação por procuração com poderes específicos, até mesmo no exterior (no 
consulado)!! 
 
 



Os cônjuges poderão converter a decisão da separação judicial ou concessão da medida cautelar de separação de 
corpos em DIVÓRCIO? 
Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da 
decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua 
conversão em divórcio. 
 
§ 1o A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará 
referência à causa que a determinou. 
 
Decorridos dois anos da separação de fato 
§ 2o O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato 
por mais de dois anos. 
 
 
Mas se os cônjuges quiserem reestabelecer a sociedade conjugal? Reconciliação? 
Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges 
restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. 
 
 
E o direito de 3°? 
Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de 
separado, seja qual for o regime de bens 
 
Tentativa de reconciliação e presença do advogado 
Em uma separação ou divorcio é obrigatório? Sim!  
 
É norma de ordem pública. 
 
O juiz tem que marca e se a parte não for, azar o dela. Ainda mais em direito de família, é base da sociedade tem 
especial proteção do estado, o objeto é a conciliação, manutenção, direito da criança, assim o valor deve ser 
mantido. 
 
Diante de uma audiência de separação ou divórcio, vamos para tentativa de conciliação, no qual poderá ser 
transformado de litigioso para consensual. 
 
Outra: estou diante da consensual, tive o acordo – homologa, ótimo! 
 
Outra: estou em uma das suas separações, não teve acordo, não fui, começa a contar prazo para contestação. 
 
Agora, tem uma questão:  
Art. 133, CF -> O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” 
 
Resolução 125/2010 do CNJ que cria a Conciliação (CEJUSC), as pessoas chegam nesse local e se separam, 
divorciam tudo na mesma hora, sem presença do advogado, fixando até pensão alimentícia. 
 
 
 
Separação judicial por mútuo consentimento (consensual) 
 
Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de um 
ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. 



 
Tem chance do juiz não homolar esse tipo?  
Sim, quando tiver uma das clausulas contrária aos interesses de uma das partes ou dos seus filhos. 
 
Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção 
não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. 
 
Procedimento – art. 1120 CPC 
MP – prazo de 5 dias. 
 
Hesitação  
Se o juiz não sentir firmeza, poderá adiar a audiência para 15 a 30 dias depois. 
 
Se um deles falta? Arquivo. 
 
Manifestação do MP é obrigatória? Sim! 
Art. 82, CPC diz que o MP é obrigado a se manifestar nas questões de casamento, curatela, estado civil sob pena de 
nulidade absoluta. Ai o MP editou uma norma interna dizendo que não irão se manifestar quando houver interesses 

de menor, incapazes.  
 
Como assim se são fiscais da lei?  
Uma indignação da Professora, entende que deve sim se manifestar sobre o assunto. Justificam pelo acúmulo do 
serviço. O STJ diz que isso não deve ser praticado. 
 
Um cônjuge pode ser tomado por um instinto e deixar tudo pro outro? 
Pode, desde que tenha o pagamento de impostos. Então terá uma partilha desigual, sumula 116 do STF, não 
precisando ser 50% e etc. 
 
Desquite ou Inventário - Legitimidade - Cobrança do Imposto de Reposição - Desigualdade nos Valores 
Partilhados 
Súmula 116, STF: Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição, quando 
houver desigualdade nos valores partilhados. 
 
 
Nome do cônjuge 
 Na consensual eles permanecem com o nome de casado ou volta para o nome de solteiro. Agora se permaneceu 
com o nome de casado é a única clausula que mudam unilateralmente depois do divórcio, não precisando nem 
comunicar o ex marido ou ex mulher. 
 
- Cônjuge culpado na ação de separação judicial – em questão do nome 
Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do 
outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: 
 
I - evidente prejuízo para a sua identificação; 
II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida; 
III - dano grave reconhecido na decisão judicial. 
 
§ 1o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o 
sobrenome do outro. 
 
§ 2o Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado. 
 



 
Mas e se eu me arrepender de ter pedido a retirada do nome de casada e querer de novo? 
Esquece! Se requereu o cancelamento não pode voltar a usar 
 
16.08.2013 
 

SEPARAÇÃO CONSENSUAL - ALIMENTOS 
 

Como ficam os alimentos? 
 O que o casal acordar, o juiz apenas homologa ou não. 
 
Acordo de Desquite - Renúncia aos Alimentos 
Súmula 379, STF -> No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados 
ulteriormente, verificados os pressupostos legais. 
 
Sabe o que vemos na peça da separação judicial? 
“Os cônjuges renunciam reciprocamente os alimentos, posto que ambos exercem atividade laborativa” ->isso não 
pode!!!! Art. 1707, CC. -> renuncia aos alimentos, estou renuncia a subsistência, a vida! Não pode. 
 
Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo 
crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 
 
O certo seria... 
“Os cônjuges deixam de exercer por hora, reciprocamente, o direito aos alimentos, eis que exercem atividade 
laborativa”. 
 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA - ALIMENTOS 
 

Os alimentos ficam como o juiz determinar. 
 
 

GUARDA DOS FILHOS 
 
Hipóteses que a doutrina traz: 
1. Guarda nidação: em uma casa a criança fixa, quem troca de lugar são os pais, 1 semana o pai fica na casa 
fixa que a criança está e a mãe fica na outra e uma semana demais a mãe fica na casa que a criança está fixa e o pai 
vai para a outra casa. Lembrando que a lei brasileira não autoriza a nidação, só a doutrina vê como uma hipótese. 
 
2. Alternada: semana com uma, semana com outro, terça e quinta comigo, segunda, quarta e sexta com 
você, 15 dias comigo, 15 dias com você. Assim, a criança passa uma temporada com um genitor e na outra 
temporada com o outro genitor. 
 

Hipóteses da guarda pela legislação 
1. Unilateral: a criança fica sob os cuidados do guardião, no qual é responsável por todo o desenvolvimento, 
decisões da criança e o outro genitor será o visitador. Ambos continuam titular do poder familiar, mas só um 
genitor é responsável da tomada de decisões da criança. 
 
O outro só tem obrigação de visitar? Não, terá função de fiscalizar também. 
 
2. Guarda compartilhada: os dois genitores compartilham as decisões a respeito da vida criança. Aqui o que 
se compartilha é decisão. Continua na obrigação de pagar pensão alimentícia. Na prática os dois conversam do que 



é melhor para a vida da criança, escola, religião, clube, intercâmbio, cursos complementares.  A pensão pagará e a 
guarda física fica com um deles. 
 
Aqui temos a grande flexibilização do direito de visitas, do que na unilateral. Porque na compartilhada eles 
conversam, dialogam, fluidez.  
 
Os dois continuam titulares do poder familiar? Sim! 
 
 
Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 
 
§ 1o  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 
1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e 
da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.  
 
O que é necessário quando estabelecem que terceiro irá cuidar da criança? 
Quando colocam 3° para cuidar da criança, esse 3° tem que assinar a petição em anuência. 
 
Ex: quero que minha filha estuda no CESI, mas para estudar lá é necessário que o pai ou a mãe trabalhe na 
indústria, será simulação caso ela dê a guarde da sua filha para uma pessoa que trabalhe na indústria para 
conseguir a vaga na escola. Não pode ser dada a guarda para uma pessoa desse jeito. 
 
  
Como o juiz fará decisão de quem ficará com a criança? 
§ 2o  A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 
mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores:  
 
I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;  
II – saúde e segurança;  
III – educação.  
 
Nota-se que não há a questão da economia aqui dentro desses três critérios. Melhores condições é aquele 
preenche essas caracteristicas.  E outro fica com o pagamento da pensão alimentícia. 
 
Supervisão 
§ 3o  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. 
Lembrando que é supervisionar e não pentelhar querendo saber conta de luz, de água se a mãe arrumou outro 
cara. O importante é saber como está a criança, se largou a chupeta, está progredindo, não faz mais xixi na cama. 
 
 
Procedimento da guarda unilateral ou compartilhada? 
Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:  
 
Requerida por consenso (1 ou 2) – ação autônoma 
I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de 

divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar.  

 
Separação consensual você coloca tudo e pede tudo, afinal como é consensual pode discutir tudo. 
 
Na separação litigiosa, a petição falará sobre a separação, partilha de bens e o nome. E o resto? Ação autônoma 
(guarda)!!! 
 



Decretado pelo juiz 
II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.  

 
§ 1o  Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 
importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas 
cláusulas.  
 
E quando não tiver acordo em relação a guarda entre os pais? 
§ 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, 
a guarda compartilhada.  
 
Quando o legislador colocar essa expressão (sempre que possível) entendemos que ele diz que nem sempre será 
assim, mas o STJ entende que a guarda compartilhada deve ser a medida utilizada para evitar a alienação parental, 
ou seja, como manobra da briga dos pais. 
 
Professora e muitos outros doutrinados discordam: quando se tem um litígio, os ânimos estão alterados e ninguém 
vai fazer o que o STJ diz para fazer (espantar o ego e fazer um ego de comunicação para ver o que é melhor para a 
criança). Na hora eles não percebem que estão colocando a criança no meio, que estão destruindo um momento 
de formação de caráter daquela criança para depois que esfriarem a cabeça perceberem isso. 
 
Atribuições nos períodos de convivência com os filhos 
§ 3o  Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, 
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de 
equipe interdisciplinar.  
 
Muito bom, mas a situação péssima: o judiciário brasileiro não está apto para lidar com isso.  
 
E se um deles descumprir algo? 
§ 4o  A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou 
compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número 
de horas de convivência com o filho.  
 
Pai erra em algum momento e ao invés de ser penalizado por isso, quem é penalizado é o filho que ficará com o pai 
menos tempo. 
  
Tudo um bagunça e o juiz verifica que não deve permanecer com nenhum! Como fica? 
§ 5o  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa 
que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 
relações de afinidade e afetividade.  
 
Como fica a guarda dos filhos em sede de medida cautelar de separação de corpos? 
Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, aplica-se quanto à guarda dos filhos as disposições 
do artigo antecedente. 
 
Art. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira 
diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. 
 
Art. 1.587. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto nos arts. 1.584 e 
1.586. 
 
Será retirado o filho de o pai casar-se novamente? 



Art. 1.588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe 
poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. 
 
Ninguém perde guarde de filho por casar novamente, somente por maus tratos por ex. 
 
Visitas  
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, 
segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 
educação. 
 
Parágrafo único.  O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da 
criança ou do adolescente.  
 
Isso é em questão do direito de convivência do ECA, no qual a criança tem que aprender a envelhecer e o princípio 
da proteção integral. O avô tem direito de visita!!! 
 
E os maiores incapazes, podem se enquadrar aqui? 
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores 
incapazes. 
 
Maior incapaz é igual criança, tem que cuidar! 
 
21.08.2013 
 
Dias festivos (Dias dos pais, das mães) 
Independente se for o dia de visita tem que ser correspondente.  
 
E o Natal e ano Novo? Determinam entre eles e colocam a palavra “alternadamente”, no sentido em que um ano é 
com a mãe e no ano seguinte com o pai. 
 
Férias? Só poderão ser nas férias da criança, se não ela perde o ano letivo e assim vai. 
 
Cláusulas na separação consensual 
Kit classe média: o casal se mata para comprar uma casa e um carro e depois separa! E ai como vai fazer? Decidem 
que vão deixar a casa para filho usar e fluir do bem.  
 
Só que isso faz por meio de Escritura Pública para ser registrado? Não, se for por esse meio será apenas uma 
sentença do juiz homologando o acordo dos pais. E como não sai uma escritura dessa homologação não tem como 
efetivar/ executar essa promessa dos pais.  
 
O jeito é a perdas e danos: são os danos emergentes + lucros cessantes, ou seja, aquilo que se perdeu + aquilo que 
se deixou de ganhar.  
 
Qual a solução? 
1. Como não tem como executar se for homologação de Escritura Pública, se resolve por perdas e danos. 
2. Entendem ser exigível porque sentença é um título executivo judicial *(prof, gosta dessa) 
 
 
Separação extrajudicial 
Nasceu para desafogar o judicial. Resolveu? Not!!! 
 



Previsão -> Lei 11.441/07, mas fizeram isso como mais uma alternativa. Essa lei incorporou o texto para o CPC (art. 
1124-A). 
 
Art. 1.124-A.  A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal 
e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão 
as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto 
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. 
 
Para ingresso nessa ação, o casal precisa ser maior, capaz, concordes e não pode ter filhos menores ou incapazes.  
Porque isso? Porque o MP não atua nessas causas, lembra? Mas a prof não concorda, já que ele é fiscal e não é só 
por conta das matérias que envolvem menores ou incapazes que ele não fiscalizará. 
  
É obrigatória para esse perfil de casal essa separação extrajudicial? 
Não! Poderão ir até o poder judiciário, o casal escolherá a melhor via para eles. E quem sabe isso? Eles que vão 
analisar, a judicial é mais barato, mas por ex, tem que verificar a sua comarca, de repente é aquelas que demoram 
um século para o desenvolvimento do processo. Desta forma, a forma mais ideal é o tabelionato, pois por ex o 
divórcio sai na hora! 
 
Pode separar por procuração? 
Pode igual casamento, desde que com poderes especiais. E procuração exterior, pode? Sim, desde que autorizado 
pelo consulado. 
 
A escritura depende de homologação? 
§ 1o  A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de 
imóveis. 
 
Para a escritura, precisará de advogado? 
Como vou fazer uma separação sem as partes saberem os direito que elas possuem? É totalmente indispensável 
que tenha sim ele por perto, sob pena de cometer injustiça entre as partes. O advogado tem que estar presente na 
lavratura do ato. 
 
§ 2º  O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou 
advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 
 
Sabemos que os procedimentos exigem custas, mas e os “pobres”? 
§ 3o  A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei 
 
Tabelião pode se recursar a lavrar a escritura? 
Pode, pode encontrar alguma injustiça para os filhos do casal. 
 
Precisa constar uma clausula sobre pensão alimentícia!!! Até para falar, que naquele momento, não terá a 
pensão. Ainda que não exerçam o direito aos alimentos precisa constar. Não poderá ter omissão desse assunto. 
 
E enquanto como funciona a separação ou divórcio? 
- Se ele é consensual posso colocar todos os assuntos? Sim, partilha, guarda dos filhos, regulamentação de visita! 
- E se for litigioso judicial? Só vai discutir a própria dissolução do vínculo matrimonial (divórcio) e da sociedade 
conjugal (separação). 
 
Há necessariamente que haver a prévia partilha de bens? 
Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. 
Assim, a partilha pode ser em um momento posterior do divórcio. As vezes não é possível no momento. 
 



Poderão de reconciliar? 
Sim, simples petição (se judicial) ou escritura (se consensual). Lembrando que não modificará nada, na 
reconciliação volta tudo como era, nas mesmas condições. Então se quiser mudar algo, apenas depois da 
reconciliação, entra com uma ação. 
 
Separação judicial litigiosa 
Aqui é necessário verificar se houve culpa de uma das partes ou de ambas. 
 
Ação de separação judicial 

Art. 1572: Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato 

que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. 

 

“Imputar ao outro grave violação dos deveres do casamento” -> “fidelidade recíproca”, cometeu? Sim! “abandono 
do lar”? sim. Deixou de prestar “mutua assistência”, sim! Só que para pedir a separação não basta apenas a grave 
violação dos deveres conjugais, ele deve ser tamanho que se torne insuportável a vida em comum (mediante 
provas)! 
 
Há outros meios de provar? Separação litigiosa falência. 
§ 1o A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar (i)ruptura da vida em comum há 
mais de um ano e a (ii)impossibilidade de sua reconstituição. 
 
Há possibilidade da ação se o companheiro tiver doença mental grave? 
§ 2o O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, 
manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma 
duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. 
 
Direitos da parte enferma 
§ 3o No caso do parágrafo 2o, reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os 
remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos 
adquiridos na constância da sociedade conjugal. 
 
23.08.2013 
 
Consequência da separação – sanção!!! 
 
Alimentos? Necessidade x possibilidade – art. 1694, §2° e 1704, § único. 
 
Alimentos côngruos, esses que estão elencados no art. 1694, ou alimentos civis. Esses alimentos destinados a 
manter a qualidade de vida do credor, de acordo com a condição social dos envolvidos, mantendo, assim, o 
padrão de vida e status social do alimentado. 
 
Há limitação desse alimentos? Sim, limitada a quantificação, evidentemente, na capacidade econômica do 
obrigado. 
 
���� Art. 1.694. 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, inclusive para atender às necessidades de 
sua educação. 
 
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada. 
 



§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 
culpa de quem os pleiteia:  
 
São os chamados alimentos necessários ou alimentos naturais. Se conseguirmos provar que a separação foi por 
culpa do ex-marido, e ele vem a ficar pobre, perder tudo, a mulher teria que pagar os alimentos para garantir a 
subsistência. Porque de fosse divórcio, rompimento do vínculo matrimonial, estamos em outro patamar, no qual 
não há necessidade de nada, eles já não possuem relação alguma. 
 
���� Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro 
obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de 
separação judicial. 
 
Exceção na culpa do outro cônjuge!!! 
Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições 
de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor 
indispensável à sobrevivência. 
 
 
Nome? Direito de personalidade – art. 1578 
Já falado anteriormente. 
 
Guarda - Art. 1583 e Art. 1584 
Já falado anteriormente 
 
Ex: pego meu filho sendo abusado pelo pai, como o juiz vai designar a guarda com essa situação? Não tem como! 
 
Reconvenção no caso de traição 
Admite-se reconvenção porque há culpa: contestamos e depois apresentamos reconvenção, ou seja, contra-
ataque.Ex: acontece naquelas viagens do marido que a mulher desconfia, ai fica com ódio e resolve traí-lo também, 
mas quem pega o ato é o Marido ele entra com a ação e depois ela entra com a Reconvenção dizendo que o 
primeiro ato foi dele! Nesse caso a ação dele iria ser procedente, mas a reconvenção da mulher seria 
improcedente, pois não foi ela que pegou o ato. 
 
Ambos culpados só os necessários. Quando não tem como estabelecer quem fez primeiro. 
 
Efeitos do abandono do lar conjugal – pagamento de alimentos 
 
 
Do inventário 
 
- Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: 

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; 
II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais 
velho; 
III - ao testamenteiro; 
IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de 
ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. 
 
- Art. 990. O juiz nomeará inventariante: 

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte 
deste. 



 
Há efeitos relevantes?  
Só a usucapião. Antes perdia a guarda dos filhos, da pensão alimentícia. 
 
Caberia o dano moral? 
Em algumas situações podemos pedir também o dano moral nas petições, mas nem sempre esse dano esta 
configurado. Ex: ele me traiu, então tem o divórcio. Ah, mas não tem dano moral? Não, o divórcio serve para isso, 
esse é o remédio cabível. Ao menos que haja um dano que ensejou dessa situação. 
 
Separação litigiosa Falência 
 
Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato 
que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. 
 
§ 1o A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar (i)ruptura da vida em comum há 
mais de um ano e a(ii) impossibilidade de sua reconstituição. 
 
Observação!!! O entendimento é que esse prazo de 1 ano não existe mais, em razão da EC 66. 
 
28.08.2013 
 
Separação remédio 
Previsão -> art. 1572, §2° 
 
Caracterizada pela superveniência de uma doença grave na Constancia do casamento. Ex: apresentação de um 
quadro esquizofrênico, no qual o diagnostico acusa como cura improvável, assim o cônjuge saudável esta 
autorizado a pedir separação. 
 
Esse que pede separação sofre prejuízos no plano patrimonial. 
§3°: o cônjuge que pedir separação acaba sofrendo sanções a contrário senso, pois o inocente tem direito de retirar 
todo o patrimônio que levou para o casamento. Tudo o que levei e também a meação. O cônjuge doença sai com 
uma vantagem patrimonial sensível, porque? Porque ele esta na situação de hipossuficiência e desta forma precisa 
de uma amparo patrimonial.  
 
Isso é importante na comunhão universal por ex, retirando o que levou e o que conquistou como casal. 
 
E na separação convencional? 
Não leva nada!!! 
 

Doença mental + impossibilidade de continuidade da vida + 2 anos + incurável 
 

A lei pede que se espere os dois anos, justamente para dar tempo de o tratamento ter efeito. Às vezes 
conseguimos o controle dessa doença que satura. Portanto, essa questão do prazo fica muito discutível. 
 
Art. 1573: rol taxativo ou exemplificativo. 
A separação sanção é quando há o descumprimento dos deveres conjugais, pois é! 
Sevícia -> aquele tapinhas. 
Palavras de baixo calão. 
Adultério. 
 
Agora o § único: para que faz um rol desses, para falar um coisa dessas? E ai é taxativo ou exemplificativo? É lógico 
que é exemplificativo. 



 
Guarda compartilhada – regra 
“A guarda compartilhada não exclui o pagamento de pensão alimentícia, pois o que se compartilha é apenas a 
responsabilidade pela formação, saúde, educação...e não a posse dos menores.” -> para alegar na defesa, legal! 
 
Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira – “Separação de Bens”-> PEGAR O LIVRO 
 
 
ACABOU! 
 

União estável 
 
Introdução -> a garantia constitucional de proteção do Estado não se estende a todo e qualquer espécie de união e 
muito menos da vida em comum entre pessoa do mesmo sexo. O texto da CF, art. 226, §3°, é claro! 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
 
A CF não diz o que se entende por “união estável”, mas deixa a cargo de lei complementar dispor sobre o modo de 
conversão da união em casamento. 
 
 
Roma antiga -> antes a mulher morava com o homem durante 365 dias e assim entrava para “manus” do marido, 
ou seja, ingressa na família do marido e assim deixava a família dela para traz, não tendo mais nenhuma ligação 
com eles. 
E se não quisesse se tornar membro da família dele? Teria que dormir 3 dias fora de casa e voltava. 
 
Assim morar junto, sempre aconteceu. Concubinato sempre existiu.  
 
Evolução histórica 
 
Concubinato 
“Concubo” -> dormir junto, ir para a cama com outro, ter relações carnais. Aqui o homem e a mulher mantiam 
convivência duradoura, porém despida da  affectio maritalis. 

 

O concubinato permaneceu à margem da lei, sem nenhum regulamentação, a não ser para fins de penalização ou 
restrição de direitos aos unidos sob essa roupagem. Justificava-se pela defesa da damília constituída pelo 
casamento, considerada a única forma legitima de união. 
 
Conceito de concubinato 
É a união entre o homem e a mulher, com intuito de vida em comum, sem as formalidade do casamento.  
 
“União livre” ou informal, porque sem as peias da celebração oficial e dos regramentos estabelecidos na lei para as 
pessoas casadas. 
 
Abrangia tanto as situações (i) de vida comum de pessoas desimpedidas, como (ii) as uniaoes paralelas ao 
casamento, ou adulterinas. 
 



Concubinato puro -> convivência duradoura de homem e mulher como uma família de fato, sem impedimentos 
decorrentes de outra união, igualando-se a “união estável” que veio a ser reconhecida pela CF de 88 como 
entidade familiar. 
 
Concubinato impuro -> quando adulterino, envolvendo pessoa casada em ligação amorosa com terceiro ou com 
outro impedimentos matrimoniais absolutos (união incestuosas). Aqueles que mantém mais que um relação de 
fato, em face da deslealdade para com o primeiro companheiro. 
 

Portanto, enquanto o concubinato é uma relação injurídica, reprovável moralmente, a União Estável é uma 
situação familiar protegida pela Lei e socialmente correta. 
 

 
Sociedade de fato 
Depois de empregada doméstica, para ser uma sociedade de fato, no qual uma vez a vida concubinária resulte na 
formação de um patrimônio comum, mas sem previsão legal a respeito da titularidade dos bens, quando registrado 
em nome de apenas um dos concubinos, cunhou-se a expressão sociedade de fato para fundamentar a necessária 
divisão daqueles bens adquiridos durante a convivência. 
 
Cristalizou-se o entendimento jurisprudencial na Sumula 380 do STF, prevendo os seguintes requisitos para o 
reconhecimento da sociedade de fato entre os concubinos: 
 
(i) Existência da vida em comum 
(ii) Aquisição de bens nesse período 
(iii) Esforço conjunto para a formação do patrimônio. 
 
Súmula 380, STF: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução 
judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 
 
Que mulher trabalhava naquela época? As professoras primárias, professoras de corte e costura, enfermeiras, 
aeromoças. Tinha que ser concubina e ainda pertencentes a uma dessas categorias.  Assim, tinha uma 
jurisprudência confirmada, mas na prática nada!! 
 
Súmula 382, STF: A vida em comum sob o mesmo teto "more uxorio", não é indispensável à caracterização do 
concubinato.  
 
“more uxorio” é morar na mesma casa. Preciso de convivência “more uxorio” para caracterizar? Não. E para 
concubinato precisa? Não. É dispensável, pois não é necessária a convivência para caracterizar. Se o cara tem 3 
mulheres, não precisa de convivência para caracterizar, morar junto no mesmo teto. 
 
Além dessas duas súmulas, temos mais entendimento favoráveis: 
 Súmula 35, STF: Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada 
pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. 
 
Súmula 447, STF: É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. 
 
Ainda evoluindo... 
 
Álvaro Villaça Azevedo -> começo uns estudos sobre o concubinato.  Desenvolve uma teoria dizendo que existe o 
concubinato puro e impuro. 
 
1. Puro: quando os concubinos não tem impedimento para o casamento, estão desimpedidos para o casamento. 

Quero morar junto e a outra pessoa também, os dois solteiros. Se iguala a visa de “companheiros” 



 
2. Impuro: pelo menos um ou ambos tem impedimento para casamento. Ele é casado, separado (ainda não fez o 

divórcio, não separado judicialmente). 
 

Empregado doméstica 
Filho fora do casamento não podia pedia reconhecimento dos filhos enquanto o casal está casado.  Reconhece a 
concubina como empregada doméstica, ou seja, dando a ela uma indenização pelos serviços prestados, tudo isso 
para não ser uma concubina desamparada. 
 
 
Leis previdenciárias 

A doutrina foi se aprimorando e chegaram as “Leis Previdenciárias”. 
Reconhece a concubina com previsão previdenciária.  
 
Súmula 159, TRF: É legitima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a companheira, atendidos os 
requisitos exigidos. 
 
Depois legislação tributária: a lei BR permitiu que o concubino deduzisse a concubina no seu imposto de renda, 
como sua dependente. 
 
Depois temos a Lei de Registro Públicos, Lei 6.015/73 
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério 
Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e 
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. 
 
 § 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, 
excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, 
desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de 
ambas. 
 
Ou seja, aqui encontramos a questão do acréscimo do nome do marido ao nome da mulher. Pode acrescentar o 
sobrenome do outro no seu? Pode. 
 
Depois temos a Lei do Inquilinato, Lei 8.245/91. 
Art. 12: Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação 
residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. 
 
 
Pela primeira vez deixa os companheiros permanecerem no imóvel no caso de ruptura. 
 

A evolução histórica é isso que temos!!! 
 

 
União estável após a CF/88 
 A verdade é que só depois com a CF de 88 é que eu tenho o reconhecimento da união estável como entidade 
familiar. 
 
Previsão: 
- Art. 226, §3°, CF 



- lei 8971/94: ver do que se trata. Pode ser que de algum caso falando que o companheiro morreu antes da data e 
assim terá um tipo de efeito e se morreu depois da lei lei, teria outro efeito. 
- lei 9278/96 
- art. 1723 e seguintes, CC: finalmente entra no CC em 2002. 
 
���� Família: entidade familiar? Temos duas posições 

 
1. IBDFAM: sim, os efeitos devem ser os mesmo não havendo nenhum tipo de tratamento diferenciado, 

tendo em vista que ambas as relações são baseadas no afeto. 
 

2. Outra parte da doutrina: não! Porque? Quando olhamos o caput, §1° e §3° se é para ser a mesma coisa 
para que temos dois institutos? Com a mesma finalidade?  
 
Ouvimos falar que quando saímos do país para entrar na Europa, tem a fila dos europeus e dos 
estrangeiros. Depois que entra no país, faz a mesmas coisas que os europeus? Sim, mais ou menos sem 
restrições, pois se vou ao museu e sou europeu tenho desconto, se eu quebrei a perna vou para o hospital 
sem pagar o atendimento. A questão é que os efeitos são muito semelhantes, mas não são iguais.  
 
Fazendo uma interpretação sistemática, como tenho dois institutos para a mesma situação? A solução é 
ou acaba com o casamento e acaba com a união estável ou vice-versa. Agora, ter dois institutos para falar a 
mesma coisa, não tem o menor sentido. 
 
Se o legislador diz que a união estável deve ser convertida em casamento (art. 226, §3°), quer dizer que a 
união estável é algo transitório. 
 
 

Só em 88 passa a ter o nome de “união estável”, antes era concubinato, por preconceito mudou de nome!!!  
 
Elementos constitutivos da União Estável 
 
1. Relação estável 
 
2. Baseada na estabilidade. 
 
Tem lapso temporal? Não, não tem tempo nenhum. 
 
3. Continuidade 
 
4. Diversidade de sexo  
 

5. Publicidade 
 

União estável tem que ser pública. Então se o cara diz não quero você comigo, não quero andando comigo, mas eu 
te amo. Errado! Tem que ser público, não tem como, por ex, pedir pensão alimentícia se ninguém nunca viu o casal 
junto, não há demonstração de que há relação alguma entre eles.  
 
6. objetivo de constituição de família ou o chamado intuitu familiae:  
 

 
30.08.2013 

 



Lei 8.971/94 
Na esteira do mandamento constitucional de proteção à união estável, foi editada essa lei, a regular os direitos de 
companheiros a alimentos, sucessão e meação. Embora não utilize a expressão “união estável”, a nova lei, em seu 
art. 1°, define como “COMPANHEIROS” o homem e a mulher solteiros, separados judicialmente, divorciados ou 
viúvos, com vida em comum há mais de cinco anos, ou com prole dessa união. 
 
Art. 1°: A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com 

ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478/68, enquanto não 

constituir nova união e desde que prove a necessidade. 

 

A Lei 5.478/68 é chamada “Lei de Alimentos” é importante, pois permite conceder alimentos de uma forma muito 
mais célere, quando tenho prova pré-constituída de parentesco ou vinculo conjugal.  
Como faz? Entra já pedindo alimento provisório, no qual o juiz fixará. 
 
Assim, se as pessoas tem filhos, são companheiros, ou já estão juntos há 5 anos, poderá pedir alimentos por esse 
lei. Mas se eles não têm nada disso? Tem que ir por um rito mais leve, mais demorado. 
 
Aqui é que surge o boato que para configurara união estável precisa de “5 anos”, e não é assim. O prazo só é 
importante para o rito na pensão alimentícia, pois para a configuração da união estável só precisa dos requisitos 
que já falamos anteriormente (relação estável, estabilidade, continuidade, diversidade de sexo e publicidade). 
 
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada 

judicialmente, divorciada ou viúva. 

 
Demonstra a igualdade entre cônjuges, igualdade entre companheiros. 
 
Art. 2°: As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes 

condições: 

I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte 

dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns. 

 

Esse instituto é o “usufruto vidual”, é da companheira viúva. Ela não recebe o direito de propriedade, pois esta fica 
com herdeiros, ela só se torna usufrutuária de ¼ se concorrer com dos filhos. 
 

 

E se não tiver filhos? 
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos 

bens do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes. 

 

III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da 

herança. 

 
 
Meação provada 
Art. 3°: Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança resultarem de atividade em que haja colaboração 
do(a) companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. 
 
Assim, há necessidade de provar que foi adquirido por força comum. 
 



Essa lei só possui de conteúdo esse 3 artigos mesmo, posteriormente, em 96 há o surgimento de um nova lei 
regulando o instituto. 
 
 
Lei 9.278/96 
Objeto de inúmeras críticas, por seus defeitos de técnica legislativa, imprecisão conceitual e laconismo prejudicial à 
amplitude do tema, a Lei 8.971/94 sofreu derrogação, em face da modificação de alguns de seus dispositivos por 
nova regulamentação legal da união estável, a Lei 9.278/96, esta oriunda de projeto que reformulou antigo 
proposta de Álvaro Villaça Azevedo. 
 
-Depois de 94 é a lei que ficou vigorando até o advento do CC 2002 
- Seu anteprojeto foi elaborado pelo Álvaro Villaça de Azevedo 
- Essa lei diz que regulamenta o §3 do art. 226, CF, logo em seu art. 1° 
 
Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma 
mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. 
 
Conceito de entidade familiar, os elementos continuam os mesmos. 
1. Convivência duradoura 
2. Pública 
3. Contínua 
4. Diversidade de sexo 
5. Objetivo de constituição de família 
 
*isso é repetido no art. 1723 do CC, assim os elementos caracterizadores não foram alterados. 
 
Direitos e deveres 
Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes: 
I - respeito e consideração mútuos: porque? Naquela época os homens já desrespeitavam e quando a mulher pedia 
o respeito ele respondia “cala a boca, você nem é minha mulher”. Ou seja, a companheira era marginalizada. Assim 
o Álvaro quis conferir à união estave o respeito devido,pelo menos o mínino de respeito nessa relação. O que a Prof 
não aceita é que em 2002 precisamos buscar nessa lei de98, o inciso I, para colocar no art. 1566, V (ver se é esse 
art. mesmo). 
 
É inconcebível qualquer tipo de xingamento por um dos companheiros. Quando colocam novamente no inciso V do 
art. 1566, é um absurdo, isso já deveria estar em mente de todas as pessoas. 
 
II - assistência moral e material recíproca: na união estável todo mundo tem de pagar, contribuir, receber, trocar e 
dar dinheiro. Acesso imaterial também, como o ombro, o apoio. 
 
III - guarda, sustento e educação dos filhos comuns: a rigor faz parte de que direito, qual relação? É um direito da 
relação parental, não da conjugal. O legislador coloca aqui, pois já que teve esse filho em conjunto um deve ajudar 
o outro da guarda, sustento e educação, mas isso não é conjugal é parental. 
 
Bens móveis e imóveis 
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e 
a título oneroso (muito importante), são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a 
pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. 
 
Parece o regime de bens, certo? Como a comunhão parcial, mas é isso mesmo, ela é uma comunhão parcial. Mas 
ele diz que é em contrato escrito, assim pode estabelece um regime diferente do parcial. 
 



Se eu quiser uma separação, comunhão universal, posso fazer isso? Sim, por meio do contrato escrito que é o 
chamado “contrato de convivência”. 
 
Em 94 a meação voltava a ser provada, aqui ela volta a ser presumida, assim mesmo que o cara fique em casa sem 
trabalho, todos os bens adquiridos onerosamente, o cara que não faze nada terá direito a metade. 
 

§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens 
adquiridos anteriormente ao início da união. 

 
Esse bens são os próprios ou particulares. Os próprios de comunicam? Não, aqui é a mesma coisa, não vão se 
comunicar. 

 
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo estipulação 

contrária em contrato escrito. 
 

 
Dissolução por rescisão 
Art. 7° 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. 
 
Acabou a união estável o que acontece? Vai ter pensão alimentícia? Sim, para atender as necessidades, mas isso 
não quer dizer que sejam os alimentos necessários, mas os alimentos. 
 
Dissolução por morte 
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. 
 
 
Problema dessa transição da lei 
Na lei de 94 temos a Lei Real de Usufruto e em 96 surge o Direito Real de Habitação. Como é que fica? Esse dois 
direitos coexistem?  
 
Uma parte da doutrina disse que sim, assim teríamos um problema sério, pois que marido casado tinha essa 
paralelidade de direitos? Nenhum. Desta forma, acabava que os companheiros tinham mais direitos do que os 
casados. 
 
Revogação parcial da 94 
���� Conceituação de União estável, alimentos e meação, ficaram a cargo da 96. 
���� Para a lei de 94 ficou o Direito de herança do companheiro sobrevivente e de usufruto, pois não foram 

revogadas pelo 96, que se limitou, no plano sucessório, ao reconhecimento de mais um direito aos 
companheiros, o de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família. 

 
Entendimentos  
Entendimento um: revogada a 94 e continua a de 96 
Entendimento dois: a de 94 e de 96 coexistiam. Assim naquilo que a de 96 tivesse regulamento diferente da de 94, 
prevalecia a de 96. Aquilo que a de 94 tratado e a de 96 não, prevalecia a de 94. Esse é o entendimento majoritário. 
 
Mas não podemos esquecer que a de 96 não trata do tema de secessão. 
 
Poderão converter em casamento? 



Art. 8° Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em 
casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio. 
 
Corregedoria do TJ e CNJ -> ler sobre a conversão em casamento. 
 
Competência? 
Art. 9° Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo 
de justiça. 
 
*Qual a diferença de um casamento para uma união estável e de um namoro por um ficar? 
Casamento – consequências jurídicas 
Ficar – sensações 
Namorar – 1°conhecer, 2° começa com o objetivo de constituição de família 
União estável -???? 
 

04.09.2013 
 

CHEGAMOS NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 
 
É a primeira vez que tratamos da união estável no código civil brasileiro: 
 
Conceituação de união estável 
Art. 1723: É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
 
§ 1°: A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521; não se aplicando a incidência 
do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.  
 
Algumas considerações desse art. 1723 
���� Essa meação entre homem e mulher afasta o reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo, pois a 

matéria no teve previsão na CF e por isso não deveria ser cuidada pelo CC/02. 
���� Abandono definitivo do critério temporal (cinco anos) mínimo para convivência. 
 
 
Impedimentos matrimoniais 
Art. 1521: Não podem casar: 
- ascendentes com descendentes, seja parentesco natural ou civil 
- afins em linha reta 
- adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante 
- os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 3° grau inclusive 
- o adotado com o filho do adotante 
- as pessoas casadas 
- o cônjuge sobrevivente como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte 
 
Analisando o inciso VI, não podem casar as pessoas casadas 
É o seguinte eu sou casada com o Rafael, saio de casa e quero casar com o Caio, não posso se não terá a bigamia de 
minha parte. Entretanto, sou casada com o Rafael, mas saio de casa e quero morar com o Caio, a lei permite, 
mesmo sendo separada só de fato do Rafael. 
 
Grande problema!!! 
Art. 226, CF: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 



§3°: 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. 
 
O que quer dizer?  
“Eu constituinte entendo que união estável é algo desejado em transformação em casamento. Entendo que é algo 
transitório, pois essa união possui o objeto de constituir uma família.” 
 
 Agora quando o CC diz que reconheça a união estável quando estou separada de fato e me junto à outra pessoa, 
estou contrariando o § 3° da CF. Se é bigamia no primeiro exemplo, onde casada saio de casa e caso com outro 
cara, porque para o outro caso, união estável na separação de fato, não é considerado bigamia? Isso é um 
rompimento do sistema. 
 
 
Conclusão  
Desta forma, resta claro que a 2° parte do §1° do art. 1723, qual seja, “não se aplicando a incidência do inciso VI no 

caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”, é INCONSTITUCIONAL, pois fere o comando 
da CF da conversão da união estável ao casamento e a situação é de um concubinato impuro. 
 
Quando há um companheiro casado e separado de fato, mesmo assim encontram-se intactos os elementos 
constitutivos do casamento e sequer “inexiste” a sociedade conjugal. 
 
= assim, a segunda parte do §1° do art. 1723, está errado e deve ser considerado inconstitucional e o que devemos 
levar em consideração é o inciso VI, do art. 1.521 (já que união estável tem o animus de conversão em casamento, 
de constituir família, se encontram impedidos, já que um deles é casado). 
 
As causas suspensivas não se aplicam à união estável. Se eu divorciar preciso da partilha para constituir a união 
estável? Não! 
 
06.09.2013 
 
Deveres dos companheiros 
Art. 1724: As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, 
e de guarda, sustento e educação dos filhos. 
 
Lealdade é a mesma coisas que fidelidade? Temos duas correntes: 
(i) Não, pois se fosse para ser igual fidelidade não precisávamos de dois institutos, da união estável e do 

casamento. Na união estável basta ser leal e não fiel. 
 

(ii) Sim, pois fidelidade esta inserida no consiste de lealdade. 
 
 
Meação: regime de bens 
Art. 1725: Na união estável, salvo “contrato escrito” entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 
que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 
 
Esse contrato escrito tem natureza jurídica do que?  
Primeiro qual é a natureza jurídica da união estável? Se fosse contrato teremos uma relação obrigacional. Tem 
natureza mista, na hora da celebração é um contrato e depois instituição. 
 
“Comunhão parcial”, e se eu quiser um regime diferente? Pode?  
Sim! Nesse contrato posso colocar que o outro companheiro administre os bens, pois a regra é que ambos 
administrem, mas posso estabelecer de outra maneira. 



Registro desse contrato escrito 
(i) Escritura pública de união estável no tabelionato de notas 
(ii) Contrato de união estável/ convivência e levo a registro no cartório de títulos e documentos 

 
Obs: na duas possibilidade, depois precisa ser registrado no Registro de Imóveis. 
 

Art. 1726: A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e 
assento no Registro Civil. 
 
Concubinato no CC de 2002 
Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. 
 
“Concubinato” (impuro, porque o puro é a união estável), são os amantes, porque são os impedidos, impedidos de 
casarem porque um já é casado.  
 
O concubino (pelo termo do art. 1727) hoje tem direito a alguma coisa? 
NADA, NADA, NADA, ele não tem direito a NADA!!!  
 
A única coisa é que se ele comprou alguma coisa com o outro, só para não termos o enriquecimento sem causa. 
Aqui temos apenas uma sociedade de fato e pedidos pela partilha de bens, não tenho direito de pensão nem nada.  
Essa ação é distribuída na Vara Cível (não é união estável , não é família). 
 
Diferença entre união estável (art. 1723) e concubinato (art. 1727)? 
União estável é entidade familiar “configurada na convivência publica, continua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família”. 
 
Já o concubinato restringe-se às “relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar”. 
 
As hipóteses de simples namoro ou de aconchego sexual esporádico, caracterizando a situação de amantes, são 
excluídas do concubinato, pois não apresentam interesse jurídico entre as partes. 
 
11.09.2013 
 
PROVA – regime de bens, separação e divorcio e uniao 
 
União estável homossexual 
 
Homoafetivida – ESTA ERRADO. 
 
Homo – quer dizer mesmo 
Sexo – sexo. 
 
Quem é a pessoa homosexual?  
A pessoa que tem sua atividade sexual voltada para uma pessoa do mesmo sexo. 
 
Essa pessoa tem problemas com o sexo dele? 
Não, somente que é interessada em pessoa do mesmo sexo 
 
E o que é homoafetividade? 
Aquelas pessoa que tem o mesmo afeto 
 
Norberto bobbio 



De nada adiantará tentar fazer ciência se não tivermos absoluto rigor na linguagem. Porque então começam com 
essa terminologia? Acreditavam que era muito preconceituoso a terminologia “homossexual”, mas na verdade é 
subjetivo, como cada um dentro de si trata a questão. 
 
O que está discriminado é o sexo, e não o afeto!!!  Sempre falaremos, então, união homossexual!!! 
 
 
E o homossexualismo? 
Está errado também. O “ismo” é doença. Portanto está correto o “homossexualidade”, que é “modo de ser”. 
 
E o que é homosexualidade? 
Não tem nenhum teoria concreta, mas a ultima teoria diz que é um “predeterminismo psicico e até um 6 anos de 
idade, tem uma influencia externa”. Que influencias são essas? Uma mãe muito autoridade e um pai muito omisso 
e etc. 
 
Bisexualismo? 
Tem umas teroias que dizer que vamos do 0 de homossexualismo até total homosexualismo. O “bi” esta no meio. 
 
Hoje, então falamos em homossexualidade!!! 
 
Trata-se portanto de uma orientação sexual.  
 
Quem é o transexual? 
Um sujeito que tem um desajuste do sexo psíquico e o sexo genital e sexo endocronologico e do sexo jurídico 
 
Transxualismo? 
Sim, isso é uma doença.  
 
Transexual -> fará a cirurgia de adequação de sexo, dependendo do psíquico. O Maximo chega com a cirurgia de 
adequação do sexo do sujeito. Como é essa técnica de mudança? Se o psíquico é masculino costura la em baixo e 
coloca a prótese. 
 
Nome da pessoa fica como? 
Adéqua o sexo e muda o nome. 
 
Baseado no principio da dignidade humano temos dois entendimento 
- todos tem direito a felicidades e direito ao esquecimento. Assim o documento novo, vem com o nome novo da 
pessoa. 
 
Mas o direito de esquecimento não pode ser absoluto (a prof defende, Rosa Neri e Antonio Chaves) 
Antes da pessoa de descobrir homessexual já teve um relação heterosexual, ou cometeu um crime, ou é mal pagar. 
Quando a pessoa se vê transexual, mudando o nome, sem registro algum, é um outra pessoa e ai essas reflexo que 
se destinava a tal pessoa, como ficam? 
 
Solução: documentos, carteira da OAB, RG tudo novo, ok, mas nos registro da pessoa tem que ter a anotação. Mas 
publica ou sigilosa? SIGILOSA. 
 
Pois imagina a situação que a pessoa não faz o “test drive” antes do casamento, ai vão passar a lua de mel, viu que 
tem algo errado lá. 
 
Deve ter um esquecimento, mas um esquecimento mitigado, não deixando para trás seus reflexos passados. 
 



Quem é o travesti? 
Não tem nada de transexual não de homosexual, ele tem prazer em se vestir com roupas do outro sexo. Pode até 
ser uma dessa primeiras opções, mas é uma pessoa que tem o prazer de vestir como se fosse de outro sexo. 
 
Voltando a relação homessexual 
Posso ter união estável entre pessoa casadas desde que separadas de fato ou judicialmente. Aqueles que entende 
que o pagrafo do 1723 é constitucional, quem é inconstitcuinal é o §3° do art. 226. 
 
Em 2005 diz ahcomo tem a conversão e agora temo a união estavek entre pessoa do mesmo sexo, então temos 
casamento no homossexualismo. 
 
Precisa definir direito? Sim, qual o jeito cientisfico para defender essas pessoas? EC!!! Para efeito da proteção do 
estado é reconhecida a união estável entre duas pessoas. Enquanto isso não for feito vai ser negado reconhecer 
isso. 
 
Isso não sai do papel, porque própria população 50% é contraria a relação homossexual e 80% do s congressistas 
também. 
 
Porque o PJ não foi bem de aprovar auniao estável de pessoas do mesmo sexual? 
Se o CN daqui uns anos assume-se ao contraria dessa relação, oq eu faremos com os casamento que foram 
celebrados?  
Do ponto de vista da ciência jurídica isso não se sustenta, o caminho utilizado foi errado. Em vez de conferirem 
direito, assegurarem de fato garantias, eficácia e sobre tudo segurança jurídica, colocaram as pessoas em um 
situação de mais insegurança. Se tivéssemos coragem de avançar de uma maneira segura a sociedade iria ganhar 
num todo. E como faríamos isso? Cumprindo o devido processo legislativo. 
 
Adoção 
Como funciona? Temos a adoção unilateral e a conjunta. A conjunta é se estamos na união estável ou casados, ai 
com esse precedente homessual, pode adotar como companheiros ou casados. Lembrando que a adoção é um 
negócio que não pode se desfazer. 
 
As vezes um deles quer adotar, pois é estério, quer provar para os outros que consegue ser pai, apesar de ser 
estério. 
 
Outra questão: é questão que a criança deve cresce sob o parâmetro de crescimento de um homem e uma mulher. 
 
Deferimento do juiz em relação a adoção de um casal hetero e um casal homo -> se o juiz analisar e ver tque tudo 
bem ok, agora se ele entender que naquela relação homo ela não se encaixará ele vai indeferir. 
 
 
 


