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RESUMO

O objetivo principal do nosso trabalho é analisar os efeitos patrimoniais advindos do concubinato. A metodologia utilizada foi dividir o estudo em três seções tendo em vista

responder às finalidades que seguem: inicialmente foram estudados os princípios basilares da Constituição Federal que regem a família. Em seguida, foram analisadas as

relações conjugais abrangendo a união estável e o concubinato. E, a última seção versa sobre o reconhecimento dos efeitos patrimoniais do concubinato, de forma a apontar a

realidade fático jurídica deste instituto no cenário atual. Ainda sobre a metodologia foram utilizados, primordialmente, elementos do método dogmático - legislação, doutrina e

jurisprudência -, diferindo-se da gama de trabalhos deste tipo, ao associar a um texto tipicamente jurídico.  O desenvolvimento do trabalho nos permitiu observar, como resultados

parciais, que sempre prevaleceu na doutrina, tradicionalmente, o entendimento de que a expressão concubinato tem dois sentidos, um lato e outro estrito. No primeiro, o

concubinato é um gênero que abrange duas espécies: o puro (entre pessoas que não possuem impedimentos para casar, que formam uma família de fato), e o segundo impuro

(adulterino ou incestuoso, com impedimento para casar). O termo concubinato, para o Código Civil, é apenas o que é conhecido na doutrina como concubinato impuro, pois o

puro caracteriza-se, atualmente, como a união estável, e é assim tratado no plano legislativo. O concubinato impuro continua sendo uma relação espúria no ordenamento jurídico.

Entretanto, uma vez dissolvida a relação, ao realizar a meação do patrimônio adquirido na constância de um concubinato, é imprescindível que se prove a contribuição (até

indireta) por parte da concubina. Em relação à jurisprudência, notamos, até então, que alguns direitos do(a) concubino(a) foram reconhecidos como o direito à meação dos bens

adquiridos pelo esforço comum. Entretanto, a maioria das decisões contrariam tais direitos, negando-os. 
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