
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 
 

CONSULTA Nº 37/2014 – CAOP Cível  

OBJETO: Cível – Registros Públicos – União Estável – Escritura Pública 

de Declaração de União Estável - Consorte absolutamente incapaz – 

Entendimento doutrinário e jurisprudencial – Ato-Fato Jurídico – Plano 

da Existência – Visitação íntima de adolescente ao companheiro em 

Presídio. 

INTERESSADA: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FOZ 

DO IGUAÇU 

 
 
 
 
CONSULTA N. 37/2014: 

 
 
 
 
1. Trata-se de consulta formulada pela Assessora 

Jurídica Simone Beatriz Prais Ferreira da Silva, sob a orientação do Dr. 

Marcelo Bortolini, d. Promotor de Justiça oficiante na 2ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu, por meio de contato telefônico, 

em julho de 2014.  

 

Descreve a consulente que chegou ao conhecimento da 2ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu a ocorrência da 

lavratura de uma escritura pública de reconhecimento de união estável, 
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na qual uma adolescente de 14 anos, nascida em 03 de novembro de 

1998, declara que é companheira de um homem adulto.  

 

Consta no documento, datado de 04 de outubro de 2013, 

que o casal manteve união pública, estável e duradoura durante o 

período de um ano – época na qual a jovem contava com 13 anos de 

idade. Além disso, observa-se que as genitoras de ambos os conviventes 

lançaram ciência ao final da declaração, indicando que consentiam com 

a união. 

 

Diante desse relato, inquiriu a consulente a respeito da 
regularidade da escritura pública e da possibilidade de a 
adolescente realizar visitas íntimas ao companheiro, atualmente 
recolhido em ergástulo público.  

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 

 

2. Em primeiro lugar, no que se refere à visita íntima da 
adolescente ao companheiro recolhido em estabelecimento 
prisional, importa fazer alusão ao estudo promovido pelo Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do 
Adolescente1, o qual redigiu resposta à consulta que questionava o 

tratamento conferido à visitação de presos no caso de visitantes 

menores de idade. 

 

                                                
1 Disponível no seguinte link: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1380> 
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Intitulado “Sistema Penitenciário - Visita Íntima de 

Adolescente à Companheiro”, o parecer daquele Centro de Apoio aponta 

para o fato de que o Departamento Penitenciário, gestor do Sistema 

Penitenciário do Estado do Paraná, por intermédio da Portaria n° 

372/2013, regulamenta a forma como se dá as visitas aos presos nos 

ambientes dos estabelecimentos penais do Paraná, administrados pela 

Secretaria de Justiça do Estado. Na exposição, faz-se a ressalva que 

presos recolhidos em Delegacias dependem de determinação de cada 

Delegado, uma vez que as repartições policiais estão sob os cuidados da 

Secretaria de Segurança Pública. 

 

Em consonância com o estudo realizado pelo Centro de 

Apoio das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente, não 
deve ser permitida a visita íntima de adolescente com idade 
inferior a 14 (quatorze anos), tendo em vista a presunção de 
violência atribuída ao contato sexual envolvendo pessoa 

absolutamente incapaz2. Confira-se: 

                                                
2 Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, a relação sexual envolvendo menor de 14 anos com partícipe que tenha 
ciência de sua idade independe do exercício de violência ou ameaça para que se 
configure a tipificação de estupro de vulnerável. Cita-se: 
  

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. 
CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE 
VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a configuração 
do estupro ou do atentado violento ao pudor com violência presumida (previstos, 
respectivamente, nos arts. 213 e 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na 
redação anterior à Lei 12.015/2009), é irrelevante o consentimento da ofendida 
menor de quatorze anos ou, mesmo, a sua eventual experiência anterior, já que a 
presunção de violência a que se refere a redação anterior da alínea a do art. 224 do 
Código Penal é de caráter absoluto. Precedentes (HC 94.818, rel. Min. Ellen Gracie, 
DJe de 15/8/08). 2. Ordem denegada. (STF - HC: 97052 PR , Relator: Min. DIAS 
TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: 
DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-01 PP-
00012). 
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como não há regulamentação para a realização de visitas 

intimas em delegacias de policia, que por sinal são espaços 

absolutamente impróprios para este tipo de atividade (a 

regulamentação existente é, como dito, aplicável apenas ao 

                                                                                                                                          
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 217-A DO 
CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL E À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. 
RELACIONAMENTO AMOROSO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. VIDA DISSOLUTA. 
IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO PENAL. PRECEDENTES. CASSAÇÃO DO 
ACÓRDÃO A QUO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. PRINCÍPIO 
DA SEGURANÇA JURÍDICA OU DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 
1. Basta que o agente tenha conhecimento de que a vítima é menor de catorze anos 
de idade e decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato 
libidinoso para se caracterizar o crime de estupro de vulnerável, sendo dispensável, 
portanto, a existência de violência, grave ameaça ou suposto consentimento da 
vítima para tipificação do estupro de vulnerável, conduta descrita no art. 217-A do 
Código Penal. 2. Observância à jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal 
Federal que se impõe (princípio da segurança jurídica ou da estabilidade das 
relação jurídicas). 3. A superveniente confirmação de decisum singular de relator 
pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do Código de Processo 
Civil (arts. 3º do CPP e 34, XVIII, do RISTJ). 4. Na via especial, a discussão acerca 
da classificação jurídica dos fatos e provas dispostos nos autos mitiga a incidência 
da Súmula 7/STJ. 5. A violação de princípios, dispositivos ou preceitos 
constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal 
Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode 
conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, 
da Constituição Federal. 6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto 
as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento 
assentado na decisão agravada. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no 
REsp: 1434783 MG 2014/0033766-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Data de Julgamento: 05/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
27/06/2014) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL ESTUPRO. MENOR DE 
14 ANOS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE 
VIOLÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM 
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O 
posicionamento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com 
o entendimento desta Corte Superior, que, no julgamento do EREsp 1.152.864/SC, 
pela Terceira Seção, pacificou o entendimento no sentido de que a presunção de 
violência em casos de estupro cuja vítima é menor de 14 (quatorze) anos é absoluta. 
Agravo regimental desprovido. (STJ Nº 1.429.103 - SC , Relator: Ministra MARILZA 
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 
05/06/2014, T6 - SEXTA TURMA) 
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Sistema penitenciário), e a visita somente deve ocorrer em 
havendo estrutura e condições para tanto, seja sob o ponto 
de vista de segurança, seja sob a ótica pessoal/emocional 
da adolescente (na perspectiva de evitar prejuízos à dignidade, 

intimidade, privacidade etc da adolescente – e não é pelo fato 

de a jovem ser “casada” e/ou ter sido eventualmente 

“emancipada” de outra forma que perde sua condição de 

adolescente/ou deixa de ser destinatária de “especial proteção” 

por parte do Estado), dificilmente insto irá ocorrer. Desde logo 

adianto, aliás, que não me parece que uma “visita intima” de 

uma adolescente a um preso em delegacia de policia seja 

possível, a menos que a delegacia tenha uma estrutura 

adequada (o que e acredito que dificilmente ocorrerá), caso em 

que uma Portaria similar à expedida pelo DEPEN/PR poderia 

ser utilizada como parâmetro para regulamentação das visitas 

naquele estabelecimento, inclusive no que diz respeito às 

“visitais sociais” de adolescentes aos presos. 

Creio que, a depender da estrutura da delegacia de policia, até 

mesmo visitas sociais não sejam possíveis, até porque, do 

contrário, para se satisfazer um suposto “direito” dos presos 

adultos se estaria violando um (ou mesmo vários) direitos de 

adolescentes, o que logicamente é inadmissível. 

(...) 

No caso das “visitas íntimas”, é preciso que seja 
comprovado que adolescente e o preso são casados ou, 
antes da prisão, viviam em união estável (não basta, 
evidentemente, um mero “namoro” ou mesmo uma 
convivência por um breve período), devendo neste caso 
haver também autorização expressa dos pais ou 
responsável legal (e não basta, evidentemente, que os pais 
“consintam” com a visita para que esta seja 
“automaticamente” autorizada), sendo que a realização das 
visitas, “sociais” e/ou “íntimas”, vale repetir, somente 
deverá ocorrer se o estabelecimento tiver condições de 
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garantir a segurança e o respeito à intimidade e 
privacidade da/do jovem (...). 
Outra questão importante é a idade. É absolutamente 
inadmissível a autorização da realização de "visitas 
íntimas" por adolescentes com idade inferior a 14 
(quatorze) anos. Seria um verdadeiro disparate autorizar 
(ainda que pela via judicial - ou melhor - especialmente 
pela via judicial) uma prática que a Lei Penal considera 
"estupro de vulnerável" (e isto também vale para aqueles 
famigerados "pedidos de suprimento de idade para 
casamento" que por vezes recebemos em Juízo, 
especialmente quando quem irá "casar" - e isto se faz, não 
raro, para "livrar a cara" do autor do estupro - tem idade 
inferior a 14 anos). 
(Grifou-se). 

 

2.1. Ultrapassada a questão da inviabilidade da 

autorização para que menores de 14 anos realizem visitas íntimas a 

companheiros presos, inicia-se o estudo acerca da delimitação 
conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro à união estável, nas 
hipóteses de pessoa incapaz. 

 

De início, destaca-se que a união estável é reconhecida 

pelo Direito a partir do movimento de flexibilização das relações 

interpessoais, especialmente do modelo familiar construído ao redor do 

instituto do casamento. A partir desse avanço, passou-se a abarcar 

juridicamente o arranjo da união estável como família.  
 
Todavia, ressalta-se que a união estável não 

compreende todo e qualquer relacionamento socialmente 
considerado. 
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De acordo com o Código Civil, a união estável é 

conformada a partir da presença de alguns requisitos, quais sejam: a 

união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir 
família – o que, para Flávio Tartuce3, representa a materialização do 

animus familiae.  

 

Contudo, algumas circunstâncias podem obstar a 
configuração da união estável; tratam-se das causas impeditivas, 

também aplicáveis ao casamento, com as exceções previstas em lei: 

 
Art. 1.723 (...) 

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do 

inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato 

ou judicialmente. 

 

Feita a remissão pela lei, observamos no art. 1.521 do CC 

a seguinte disposição: 

 
Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco 

natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

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

com quem o foi do adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, 

até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

                                                
3 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 5, 9ª ed., Método, 2014, p. 657 (edição 
digital). 
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VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 

tentativa de homicídio contra o seu consorte. 

 

Constata-se que não se encontra nas hipóteses descritas 

acima a descaracterização da união estável pela pouca idade de um, ou 

de ambos os companheiros. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência 
inclinam-se majoritariamente para a necessidade de ser averiguada 
a capacidade e o discernimento dos companheiros para que a união 
estável seja configurada. 

 

Flávio Tartuce afirma que menores de 16 anos de idade 
não podem constituir união estável, tendo em conta a 
aplicabilidade reflexa da regra do artigo 1.517 do CC4, pertencente 
ao regramento do casamento. Ao autor, a consequência jurídica 
imposta à dita união estável que agrega pessoa menor de 16 anos 

seria a da inexistência. 
 

Na consulta redigida em dezembro de 2010 por Fernando 

Abreu Costa Júnior5, Assessor Jurídico do Instituto de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Paraná, à referida época, também se confirma 

o posicionamento doutrinário acerca da inexistência de união estável, 

quando observada a ausência da capacidade civil para compor esta 

relação, fixada em 16 anos completos como a idade núbil exigida, 

independentemente do gênero dos companheiros: 

                                                
4 Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não 
atingida a maioridade civil. 
5 Disponível no seguinte link: 
<http://irpen.org.br/arquivos/pareceres_juridicos/uniao_estavel.doc> 
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“No que tange à capacidade civil, vale realçar que a 
validade da união estável nesta seara depende do 
atingimento da idade núbil pelos conviventes, capacidade 
esta que não encontra possibilidade de suprimento pelos 
pais ou responsáveis, sendo que ao Poder Judiciário também 

não é dado supri-la; como ensina-nos Washington de Barros 

Monteiro”. 

(Grifou-se). 

 

Washington de Barros Monteiro6 também assinala que a 

capacidade civil dos companheiros é pressuposto necessário à 
caracterização da união estável, assim como o relacionamento estável 

com objetivo de constituição de família; a inexistência de impedimento 

matrimonial, salvo no caso de casamento, se houver separação; e a 

convivência publica e contínua, na qual a coabitação não é tomada 

como imprescindível, mas demonstra prova contundente da aparência 

de união estável. 

 

No âmbito legislativo, tem-se que a escolha da idade 
núbil em 16 anos completos deriva da ponderação do 
desenvolvimento mental e do nível de discernimento alcançado 
pelos jovens nessa faixa etária.  

 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 

n° 1.201.462/MG, decidiu pela impossibilidade de reconhecimento de 

união estável, em virtude de um dos companheiros ser acometido de 

                                                
6 MONTEIRO, Washington de Barros apud JÚNIOR, Fernando Abreu Costa. 
CONSULTA – Dezembro de 2010. IRPEN. Disponível no seguinte link: 
http://irpen.org.br/arquivos/pareceres_juridicos/uniao_estavel.doc 
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insanidade mental à época do relacionamento. A capacidade civil, diz o 

Ministro Relator Massami Uyeda, é imprescindível tanto para atos 

jurídicos como para negócios jurídicos, por aplicação simultânea dos 

arts. 1047 e 1668 do CC, ou por aplicação do art. 1859, também do CC. 

 

O Ministro Relator também esclareceu que a ausência de 
discernimento de um dos companheiros obsta a constituição de 
obrigações decorrentes da união estável, de modo que a ordem 
jurídica não pode respaldar o comprometimento de um menor sem 
idade núbil para a sua própria proteção. 

 
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃOESTÁVEL - NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA -

ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA SOB A QUAL SE FUNDOU O 

ARESTO A QUO - IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA 

ESPECIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ - PRETENSO 

COMPANHEIRO DESPROVIDO DO NECESSÁRIO 

DISCERNIMENTOPARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL 

- IMPOSSIBILIDADE DORECONHECIMENTO DA RELAÇÃO 

PRETENDIDA (UNIÃO ESTÁVEL) - RECURSOESPECIAL A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não existe negativa de prestação 
                                                
7 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
8 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
9 Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, 
no que couber, as disposições do Título anterior. 
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jurisdicional no acórdão que, a despeito de adotar fundamento 

diverso daquele pretendido pela parte, efetivamente decide de 

forma fundamentada toda a controvérsia, como sucede in casu. 

2. O recurso especial presta-se a definir a interpretação da lei 

federal e não a rediscutir a base fática sobre a qual se fundou o 

acórdão recorrido. 3. Se o "enfermo mental sem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil" (artigo 1.548, inciso I, 

do Código Civil) não pode contrair núpcias, sob pena de 

nulidade, pela mesma razão não poderá conviver em união 

estável, a qual, neste caso, jamais será convertida em 

casamento. A adoção de entendimento diverso, data venia, 

contrariaria o próprio espírito da Constituição Federal, a qual 

foi expressa ao determinar a facilitação da transmutação da 

união estável em casamento. 4. A lei civil exige, como requisito 

da validade tanto dos negócios jurídicos, quanto dos atos 

jurídicos - no que couber -, a capacidade civil (artigo 104, 166 e 

185, todos do Código Civil). 5. Não só pela impossibilidade de 

constatar-se o intuito de constituir família, mas também sob a 

perspectiva das obrigações que naturalmente emergem da 

convivência em união estável, tem-se que o incapaz, sem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, não pode 

conviver sob tal vínculo. 6. Recurso especial desprovido. (STJ 

Nº 1.201.462 - MG, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data 

de Julgamento: 14/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA). 

 

Alternativas que busquem a emancipação da jovem como 

forma de contornar a composição da união estável também são 

pouquíssimo admitidas.  

 

Nota-se que a jurisprudência brasileira persiste em 
negar a emancipação de menores de 16 anos que intencionam o 
matrimônio, o que reduz a probabilidade de autorização judicial 
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para a emancipação com o objetivo de constituir união estável, já 

que esta é alvo de inferiorização velada tanto pela sociedade, quanto 

pelo Poder Judiciário. Cita-se: 

 
SUPRIMENTO DE IDADE PARA CASAMENTO. ADOLESCENTE 

MENOR DE 16 ANOS. Mostra-se descabido o pedido de 

suprimento de idade para casamento de adolescente que ainda 

não atingiu a idade núbil. Inteligência dos artigos 1.517 e 

1.520 do Código Civil. Negado provimento ao apelo. Portanto, 

não merece reformas a sentença hostilizada, pois, LOANE 

conta apenas 14 anos de idade e, de acordo com o artigo 1.517 

do Código Civil, somente as pessoas maiores de 16 anos podem 

contrair casamento, ressalvadas as exceções previstas no art. 

1.520 do referido estatuto civil, inocorrentes na espécie (fl. 7). A 

vedação do casamento a menor de 16 anos tem por escopo a 

preservação dos interesses da adolescente, tendo em vista o 

estágio de desenvolvimento que se atingiu Ao depois, via de 

regra, tal pedido formulado pelos pais tem por escopo apenas 

“oficializar” as relações sexuais mantidas entre o casal de 

namorados, sendo que tal desiderato, igualmente, não tem o 

condão de autorizar o matrimônio de quem ainda não atingiu a 

idade núbil. (TJRS - Apelação Cível Nº 70015468432, Relator 

Sétima Câmara Cível, Relator: Maria Berenice Dias. Data de 

Julgamento em 18.06.2006). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EMANCIPAÇÃO. 

DESCABIMENTO. 1. Se a jovem conta apenas 15 anos de 

idade, mostra-se descabido o pedido de emancipação. 

Inteligência do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do Código Civil. 

2. O fato da jovem conviver em união estável não autoriza o 

deferimento do pedido, pois a união estável se equipara ao 

casamento somente para o fim de constituir família, mas não 

pode ser utilizada como motivo para o suprimento da idade 
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para se obter a emancipação. Recurso desprovido. No presente 

caso, a jovem conta apenas 15 anos de idade, sendo totalmente 

descabido o pedido de emancipação, nos exatos termos do que 

dispõe art. 5º, parágrafo único, inc. I, do Código Civil. O fato da 

jovem conviver em união estável não autoriza o deferimento do 

pedido, pois a união estável se equipara ao casamento  

somente para o fim de constituir família, mas não pode ser 

utilizada como motivo para ensejar o suprimento da idade para 

se obter a emancipação. (APELAÇÃO CÍVEL. Nº 70042308163. 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Tjrs. 29 de junho de 2011).  

 

2.2. Por outro lado, convém esclarecer que a união 

estável não é considerada propriamente um negócio jurídico ou mesmo 

um ato jurídico em sentido estrito. Hodiernamente, a união estável é 
classificada como ato-fato jurídico, pois surge de um ato humano no 

qual a vontade do agente é desprezada pelo Direito, o qual se preocupa 

apenas em analisar as consequências do fato consumado.  

 

Nessa perspectiva, não serão investigadas as condições 

de invalidade que conferem nulidades ou anulabilidades, nem mesmo 

as hipóteses de vícios da vontade, conforme aponta Paulo Lôbo10.  

 

Logo, considerada a sua configuração como ato-fato 
jurídico, uma união estável não pode ser reputada como nula ou 
anulável, situando-se a questão da ausência de idade núbil no plano 
da existência da relação familiar.  

 

                                                
10 Disponível em: 
http://www.evocati.com.br/evocati/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=385&tmp_seca
o=15&tmp_topico=direitoproccivil&wi.redirect=28PT5F6JGF9CG1JWPFD4 
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Partindo dessas considerações, a doutrina diverge 
acerca da existência ou inexistência de união estável frente à 
ausência de idade núbil de um dos companheiros. 

 

Para muitos a união estável possui uma existência 

autônoma, porém paralela à instituição do casamento; afinal a CF, em 

seu art. 226, § 3°, estabelece que a lei deve “facilitar sua conversão em 

casamento”. Assim, se a união estável não detém os mesmos elementos 

indispensáveis para a constituição do casamento, ela não deve ser 

tutelada pelo Direito. Para outros, a própria autonomia da união 

estável, como instituto construído a partir das alterações sociais 

modernas, não deve obedecer a todo o regramento concernente ao 

casamento, dado que as relações fáticas familiares são dotadas de 

inúmeras particularidades, que não devem ser ignoradas em razão da 

supremacia de um modelo tradicional de família. 

 

Todavia, entende-se que a controvérsia evidenciada nesse 

segmento mais aprofundado não tem o escopo de superar a tendência 

da doutrina, como um todo, e da jurisprudência nacional, no sentido de 

refutar a configuração da união estável formada por pessoa 

absolutamente incapaz – conforme demonstrado anteriormente.  

 

2.3. No que concerne à eficácia da escritura pública 

firmada, Delmiro Porto, no art. “União Estável Sob os Ângulos da 

Informalidade e da Prova” 11, explana que o registro público de 

declaração de convívio pode integrar um quadro fático-probatório para 

a comprovação de uma união estável, ou seja, o documento pode ser 
                                                
11 Disponível no seguinte link: <http://jus.com.br/artigos/14280/uniao-estavel-sob-os-
angulos-da-informalidade-e-da-prova#ixzz38t5UCy3S> 
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utilizado para corroborar que uma união estável foi afigurada, porém 

outros quesitos também são essenciais para a configuração do adorno 

dessa espécie de família.  

 

O autor esclarece que a união estável pode não existir no 

plano jurídico, mesmo que lavrada em escritura pública a declaração de 

sua existência, quando faltoso um dos elementos indicados pelo art. 

1.723 do CC. Explica Delmiro Porto: 

 
Na hipótese dos recém unidos, esse documento, com maior 

razão, não espelha, absolutamente, a presença de união 

estável. Demonstra apenas que há uma sociedade de fato, de 

forma que se há o rompimento, antes de vir a configurar união 

estável, essa prova documental terá sua significação restrita à 

partilha patrimonial e às obrigações, pois prova a união de fato 

por determinado período. 

 

Portanto, o conteúdo de uma declaração de existência de 

união estável em escritura pública pode não condizer com a realidade. 

Verificada a idade inferior a 16 anos da convivente, a união estável é 

considerada inexistente, retirando todo e qualquer caráter probatório da 

escritura. 

 

3. Considerando as reflexões apresentadas acima, 

podem-se extrair, em suma, as seguintes conclusões: 

 
O relato enviado pelo consulente dá conta de que uma 

escritura pública declaratória de união estável fora lavrada quando a 

adolescente possuía 13 anos de idade. Mesmo que acompanhada da 
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genitora, a jovem não detinha capacidade civil para que a união 
estável ganhasse contornos de existência, haja vista a sua absoluta 
incapacidade para se sujeitar aos efeitos obrigacionais decorrentes 
da convivência, em especial no período anterior ao alcance dos 14 
anos de idade. 

  

Há entendimento majoritário na doutrina e na 
jurisprudência, no sentido de que o relacionamento entre a 
adolescente e o companheiro adulto - atualmente preso - não pode 
ser reconhecido como união estável para o Direito, ao menos 
durante o período no qual a convivente não contava com idade 
núbil. 

 

Antes de a adolescente alcançar 14 anos de idade, a 
convivência entre ela e o companheiro sequer é protegida pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, em razão da tipificação da conduta 

como estupro de vulnerável, com presunção absoluta de violência. 
 

A declaração lavrada em escritura pública não tem 
valor jurídico capaz de comportar o reconhecimento de união 
estável, tampouco de qualquer outro arranjo familiar, não obstante 
a pretensão dos declarantes.  

 

Ao ato-fato jurídico (união estável) não é adequado 
imputar nulidade ou anulabilidade. Todavia, nos parece imprudente 
permitir que a declaração se perpetue revestida de fé pública, 
gerando, eventualmente, alguma eficácia indevida. 
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Pautando-se na indicada cautela, e mesmo que ambos os 

conviventes continuem se relacionando até o presente momento, 

acredita-se que a lavratura da escritura pública lavrada em outubro 
de 2013 merece ser cancelada, mediante anotação no Tabelionato 
de Notas que procedeu à formalização do documento. 

 

Não se vislumbra um caminho pelo qual a declaração 
produzida pelos conviventes seja “retificada”, porquanto o 

relacionamento entre o casal não possui roupagem jurídica – como um 

modelo legalmente previsto, com requisitos próprios para a sua 

identificação. 

 

4. Por fim, frente à situação fática exposta nesta 
consulta, são as seguintes sugestões que este Centro de Apoio 
propõe ao consultante: 

 

4.1. A expedição de recomendação ao Tabelionato de 
Notas na qual foi lavrada a escritura pública, alertando-o sobre a 

necessidade de averiguação da idade dos conviventes para fins de 

constatação da capacidade núbil para formalizar a declaração de união 

estável; 

 

4.2. A propositura de Ação de Cancelamento da 
Lavratura da Escritura Pública de União Estável; 

 

4.3. Que a Promotoria de Justiça oriente a família da 
adolescente a registrar nova escritura declaratória de união estável 
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quando a jovem completar 16 anos, com o fito de resguardar seus 

direitos. 

 

4.4. Considerando os apontamentos realizados no 

discorrer da argumentação acerca da tipificação da conduta declarada 

no corpo da escritura pública, incumbe ao Promotor de Justiça 
avaliar o cabimento das medidas adequadas no âmbito criminal. 
Sublinha-se que eventuais dúvidas concernentes à tipicidade e a 

antijuridicidade da conduta e à culpabilidade do agente deverão ser 

remetidas ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais. 

 
Destaca-se que as sugestões propostas não possuem 

caráter vinculativo, prestigiando-se a liberdade funcional do Promotor 

na tomada das medidas que entender convenientes. 

 

5. Diante dos questionamentos formulados e dos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional, são esses, em tese, os 

esclarecimentos que entendemos adequados. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas, poderá o solicitante 

encaminhar novos questionamentos.  

 

Curitiba, 12 de agosto de 2014. 

 
 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 
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