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RESUMO

O contrato de namoro teve sua maior incidência e reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro após o advento da lei 9.278/96, que 
alterou o art. 226 § 3, da Constituição Federal. A sua principal finalidade é deixar claro o tipo de relacionamento amoroso existente entre os 
casais. Urge mencionar que, conforme o art. 1723 do Código Civil Pátrio, passou-se a reconhecer como entidade familiar, a união estável, entre 
homem e mulher, desde que preenchidos todos os requisitos. Entre eles apresentam-se a convivência pública, contínua e duradoura, e o objetivo 
de constituir família. Ressalta-se que não mais é exigido tempo de convivência para a designação do instituto, bastando para tanto, haver as 
características basilares de sua incidência. Por sua vez, buscando evitar conflitos futuros que chegariam com certeza ao judiciário, vem se 
utilizando a prática de constituir contrato de namoro para expressar o acordo de vontade dos contratantes, com registro em cartório, sendo 
documento particular ou público, que garante fé pública. O contrato de namoro também conhecido como “contrato paixão” busca afastar o 
reconhecimento da união estável, e sendo assim, os efeitos que a sua incidência implicariam em reflexos patrimoniais significativos, por causar 
impacto na seara econômica e pessoal dos atingidos. No entanto, se faz mister o entendimento e a diferenciação entre namoro e união estável, 
para melhor compreender o motivo da inserção desta nova modalidade. O namoro possui como propósito futuro a constituição de família, 
enquanto a união estável já detém o animus familiar, contendo como objeto principal a sua caracterização. O que discerne o namoro do referido 
instituto é fato de neste, os casais já viverem como se casados fossem, com comunhão de vida, e de fato a efetiva constituição de família. 
Portanto, não basta o animus ou somente o objetivo, pois se assim fosse, estaria diante de uma equiparação do noivado ou namoro à união 
estável. O objetivo do presente trabalho é demonstrar os efeitos patrimoniais decorrentes da inserção do contrato de namoro no ordenamento 
jurídico e a sua relação com o instituto da união estável. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada na descrição e 
análise jurisprudencial sobre o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Assim, não se consegue 
vislumbrar outro intento para o contrato de namoro, além de buscar afastar a caracterização da união estável mesmo estando presente as suas 
premissas. Por conseguinte, é evidente que o contrato paixão não atende a uma função social e dessa maneira não é valido no nosso 
ordenamento jurídico, como ratifica entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Observa-se que há temor entre as pessoas em um simples 
namoro, trazendo assim o desiderato de que o contrato determina a extensão da relação entre o casal. Por consequência, frustra-se o desenrolar 
espontâneo das relações pessoais decorrentes das obrigações intentadas de ordem patrimonial. Pode-se concluir que, o acordo de vontades que 
busca divergir o fato jurídico real e a situação fática exposta na sociedade torna o documento sem efeito quando seu único designío for burlar a 
lei e o ordenamento jurídico. Advém deste contrato o intuito de tentar afastar os direitos decorrentes da união estável como direito aos 
alimentos, direito à herança, partilha de bens, deveres recíprocos de convivência, sendo nulo de pleno direito. Cabe única e exclusivamente ao 
juiz decidir sobre a incidência ou não de união estável, quando demandado pela parte que se sentir prejudicada. Este analisará o caso e sua 
realidade fática, lembrando que a união estável é uma norma cogente, de ordem pública e prevalece sobre a vontade do particular.
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