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RESUMO 

 

A responsabilidade civil pelos danos causados no rompimento da promessa de casamento 

tem provocado inúmeros debates doutrinário e jurisprudencial. Faz-se o destaque para a 

seara jurisprudencial, em função das diversas decisões sobre o assunto e o fato de que o 

noivo (a) abandonado recorre ao judiciário para buscar reparação pelo dano suportado. 

Inicialmente é necessário observar que os doutrinadores afirmam que o noivado não se 

enquadra no ramo do Direito Familiar, tão pouco não se pode considerá-lo como 

pertencente ao Direito Contratual ou Obrigacional. No presente trabalho, é realizada uma 

pesquisa de leitura e análise bibliográfica de livros, artigos científicos, dissertações, 

revistas e publicações periódicas que tratam sobre o tema, com o intuito de se fazer um 

levantamento histórico, conceitual e jurisprudencial. Desse modo, os autores o 

caracterizam como sendo um ato jurídico bilateral, baseado na vontade dos nubentes, que 

pode acarretar consequências jurídicas decorrentes do abuso do exercício do direito, com 

fulcro no art. 187, do Código Civil/02. Nesse sentido é que ocorre a responsabilização no 

âmbito judicial ao nubente que arcou com os custos do casamento e preparação para a 

vida conjugal, em detrimento do nubente que rompeu com a promessa de casamento, para 

reparação dos danos materiais suportados por aquele, especialmente dos danos 

emergentes. Quanto aos danos morais, no judiciário tem prevalecido o entendimento de 

que deve se configurar uma situação vexatória e humilhante que fira a personalidade do 

nubente que sobreviveu ao rompimento e, então, cabe ao Juiz do caso sopesar o direito 

de liberdade assegurado ao noivo (a) de casar ou não e a ofensa a integridade físico-

psíquica do abandonado. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Rompimento. Noivado. Abuso de Direito. 

Configuração.  



ABSTRACT 

 

Civil liability for damages caused by breaking the promise of marriage has provoked 

numerous doctrinal and jurisprudential debates. It is highlighted the case law, due to the 

various decisions on the subject and the fact that the abandoned boyfriend recourse to the 

judiciary to seek redress for the damage sustained. Initially it is necessary to observe that 

the doctrinators affirm that the engagement does not fit in the branch of Family Law, it 

can not be considered as belonging to Contractual or Compulsory Right. In the present 

work, a research of reading and bibliographical analysis of books, scientific articles, 

dissertations, periodicals and magazines that deal with the subject, with the intention to 

make a historical, conceptual and jurisprudential survey. Thus, the authors characterize it 

as being a bilateral legal act, based on the will of the spouses, which can have legal 

consequences resulting from the abuse of the exercise of the right, with fulcrum in art. 

187 of the Código Civil/02. In this sense, it is the responsibility in the judicial sphere to 

pay the bridegroom who has borne the costs of marriage and preparation for married life, 

to the detriment of the spouse who broke with the promise of marriage, to compensate for 

the material damages incurred by him, especially damages emerging markets. As regards 

moral damages, the judiciary has prevailed the understanding that a humiliating and 

vexatious situation must be established that damages the personality of the surviving 

spouse, and then it is up to the Judge of the case to weigh the right of freedom granted to 

the groom to marry or not and the offense to the physical-psychic integrity of the 

abandoned. 

 

Keywords: Civil liability. Breaching. Engagement. Abuse of rights.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A responsabilidade civil pelos danos causados no rompimento da promessa de 

casamento é questão que nos últimos tempos tem levantado um acalorado debate doutrinário e 

jurisprudencial. Especialmente no caso deste último, em função das decisões díspares e de o 

noivo (a) abandonado recorrer ao judiciário para buscar reparação material e moral pelo dano 

suportado.  

Inicialmente é necessário observar que os doutrinadores afirmam que o noivado não se 

enquadra no ramo do Direito Familiar, pois não consta do Direito de Família o noivado como 

um instituto ao qual se atribui direitos, deveres e consequências, como o dever de fidelidade e 

de sustento no casamento, de acordo com o artigo 1566, do Código Civil/02.  

De semelhante modo, não se pode considerá-lo como pertencente ao Direito Contratual 

ou Obrigacional, pois o noivado não se caracteriza como um pré-contrato que findaria num 

contrato – no caso, casamento – e este não possui cunho eminentemente patrimonial, ao 

contrário, envolve questões existenciais de afeto e amor.  

Inicialmente, é realizada uma pesquisa pautada na leitura e análise bibliográfica de obras 

nacionais que tratam sobre o tema, por meio da leitura de livros, artigos científicos, revistas, 

monografias, dissertações, teses e publicações periódicas, como anais de congressos para o 

levantamento de um panorama histórico do instituto dos esponsais e a sua conceituação para 

melhor análise da legislação cabível. 

Após, é realizado um aprofundamento do conceito e da natureza jurídica dos esponsais, 

passando pela análise histórica no Brasil, para que se chegar a conclusão em que ramo do direito 

ele deve ser tratado. 

Por fim, pretende-se efetuar uma análise da jurisprudência mais recente dos tribunais de 

justiça estaduais e do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal com o intuito de analisar como o Poder Judiciário tem lidado com a reparação 

civil, especialmente quanto aos danos morais. 

Nesse diapasão, o presente trabalho busca responder aos questionamentos levantados 

quando do rompimento do noivado por um dos nubentes. O noivado é um instituto jurídico? 

Haveria reparação civil para o nubente abandonado? Em que hipóteses? Quais as consequências 

jurídicas do rompimento injustificado do noivado? Qual o posicionamento da doutrina e da 

jurisprudência? 

As relações sociais são permeadas por amizades e afinidades que as pessoas possuem 

em maior ou menor grau umas com as outras. Dentre desse contexto, duas pessoas com 
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objetivos afins decidem firmar um noivado, que se configura como um compromisso firmado 

cujo propósito é o casamento.  

Desse modo, aqueles que firmam o compromisso do noivado, iniciam os preparativos 

para o casamento, muitas vezes incluindo festas com decoração, buffet, trajes, dentre outros. 

Com isso, firmam contratos com fornecedores para a realização da cerimônia. Além disso, os 

nubentes também realizam as compras para a casa nova, chegando a fechar contratos de aluguel 

ou de compra e venda para a nova moradia. 

 Outro ponto que merece destaque diz respeito à conceituação do noivado no direito 

brasileiro. Com base em legislação passada, o noivado recebia o nome de esponsais e era tratado 

como uma promessa de contratar, portanto, passível de responsabilização em caso de 

descumprimento. 

Nesse sentido, havia uma Lei portuguesa que regulava o instituto e o comparava a um 

contrato. A Lei de 06 de outubro de 1784 juntamente com a Consolidação das Leis Civis de 

Teixeira de Freitas (1858) regulava o instituto dos Esposais, que possuía feição de contrato e 

do qual decorria responsabilização para reparação dos danos. 

Contudo, não parece possível a conceituação do instituto do noivado como pertencente 

ao Direito Obrigacional uma vez que as relações pessoais firmadas por meio do noivado 

possuem em seu cerne aspectos existenciais e não primordialmente patrimoniais, haja vista que 

o intuito principal do matrimônio não é o enriquecimento, mas sim a constituição de um lar 

familiar. 

 De modo diverso, é possível conceituá-lo como sendo estudado pelo Direito de Família, 

pois, apesar de não haver previsão do noivado na parte do Código Civil que trata sobre o Direito 

Familiar e de não haver formação de vínculo familiar, há afeto entre os nubentes 

 Desse modo, é possível conceituá-lo como sendo um ato jurídico bilateral em sentido 

amplo, necessitando, portanto, da vontade dos nubentes para que surta os seus efeitos jurídicos, 

na área do Direito de Família. 

 Nesse sentido se volta-se a presente pesquisa à análise jurisprudencial, para perquirir 

como ocorre a responsabilização no âmbito judicial ao nubente que arcou com os custos do 

casamento e preparação para a vida conjugal, em detrimento do nubente que rompeu com a 

promessa de casamento, para reparação dos danos materiais suportados por aquele. 
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2 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: OS ESPONSAIS 

 

 Na definição tradicional, os esponsais, também chamados de promessa de casamento ou 

de noivado, são definidos como sendo uma promessa recíproca entre homem e mulher que tem 

por fim o casamento entre ambos, com intuito de constituir uma família. Desse modo, por meio 

dessa promessa, os noivos ou nubentes, decidem entre si firmar uma união mais séria que o 

namoro, pois visa ao enlace matrimonial.  

2.1 Os esponsais no contexto greco-romano 

 

Os esponsais ou noivado constituem-se num comprometimento mútuo entre duas 

pessoas, usualmente um homem e uma mulher, que decidem casar para a constituição de uma 

família. 

Sobre o tema, Fustel de Coulanges (2006, edição digital) reuniu no seu livro, A Cidade 

Antiga, os costumes dos povos romanos e gregos e expôs com maestria a importância da 

religião nas uniões familiares. O autor mostra como as duas grandes civilizações da época 

celebravam a união do noivo e da noiva, por meio de ritos religiosos que faziam parte essencial 

desse novo vínculo. 

De acordo com o historiador francês (2006, edição digital), a filha, que antes cultuava e 

adorava os deuses do pai desde a infância, passará a adorar e cultuar os deuses de quem a propôs 

em noivado, devendo estar ciente de que não mais poderia invocar os deuses do seu antigo lar 

paterno, pois não podia honrar a dois deuses. Agora o deus de sua proteção era o do seu futuro 

marido 

Se um jovem de outra família a pede em casamento, para ela isso significa muito mais 

do que passar de uma casa para outra. Trata-se de abandonar o lar paterno, para 

invocar daí por diante os deuses do esposo. 

 

Para o rapaz que pedia a mão de uma jovem em casamento, a união entre ambos também 

era algo muito crítico, pois o jovem estaria colocando em sua casa uma estranha, que passaria 

a participar do culto de seus deuses. Desse modo, os ritos e hinos que aprendeu com os pais e 

que conferem proteção, passarão também a protegê-la. E isto significava algo muito valioso, 

como se ele tivesse passando o patrimônio da família para ela (FUSTEL DE COULANGES, 

2006, edição digital). 

Desse modo, quando penetramos o pensamento dos antigos, vemos a importância que 

tem para eles a união conjugal, e quanto lhe é imprescindível a intervenção da religião. 

Não seria, portanto, necessário, para que a jovem fosse iniciada no culto que iria 
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seguir, uma cerimônia sagrada de iniciação? Para tornar-se sacerdotisa de um novo 

fogo, não haveria uma espécie de ordenação ou de adoção? 

 

A título de curiosidade, o casamento era celebrado também sob os auspícios da religião 

e dividia-se em 3 atos, tanto em Roma quanto na Grécia. Na Grécia, os atos denominavam-se 

enghyesis – realizado dentro do lar do pai da noiva; pompé – que representava a passagem da 

jovem para o lar do futuro marido; e o último télos – era a cerimônia realizada já no lar do 

marido (FUSTEL DE COULANGES, 2006, edição digital). 

 Conforme expõe Coulanges (2006, edição digital), no contexto romano a celebração do 

casamento também não era muito diferente, constituindo-se este também de 3 atos: traditio – 

que era imprescindível para que a jovem se desligasse do lar doméstico, ao qual estava ligada 

somente por intermédio do pai; deductio in domum – em que a noiva também era levada até a 

casa do pretenso esposo, semelhante como ocorria na Grécia; e o último confarreatio – 

caracterizava-se por uma cerimônia também realizada no lar do esposo  

O primeiro desses atos e mais importante era realizado dentro do lar da jovem, na 

presença dos seus pais e do pretendente, pelo deus que conhecia desde criança. Diz-se que esse 

ato era o mais importante pois ele representava o momento no qual o pai entregava a filha para 

o futuro esposo, e essa declaração era de tal modo imprescindível, pois a filha apenas seria 

considerada desligada do poder familiar e livre de pacto com a religião de origem por meio 

dessa declaração. 

Ainda segundo o referido autor, o segundo memento da celebração do casamento se 

caracterizava por ser o ato pelo qual a noiva era conduzida até a casa do futuro marido sobre 

um carro, de vestido branco, véu e uma coroa, indumentárias que simbolizavam a religiosidade 

da cerimônia.  

Ao chegar à nova casa, ela não adentrava por conta própria, para isso, o noivo a segurava 

nos braços, simulando uma espécie de rapto, em que ocorria uma breve luta encenada por um 

gritinho, e só então ambos passavam pela porta, com o noivo tomando bastante cuidado para 

que os pés da futura esposa não encostassem no chão. Nesse sentido afirma Fustel (PLUTARCO 

apud COULANGES, 2006, edição digital) ao citar o antigo historiador Grego Plutarco: “A 

jovem não entra por si mesma em sua nova morada. É necessário que o marido a carregue, que 

simule um rapto, que grite um pouco, e que as mulheres que a acompanham finjam defendê-

la. ” 

No terceiro e último ato, que, conforme dito acima, era feito na casa do futuro esposo, 

os noivos partilhavam um manjar feito de flor de farinha perante os deuses da família, 

simbolizando que dali em diante ambos participariam no mesmo culto. 
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Reportando-se a tempos mais antigos, no direito romano, o termo esponsais provém da 

palavra latina sponsalia, que, segundo Carlos Silveira Noronha, no seu trabalho intitulado “O 

Instituto Dos Esponsais Na História, No Direito Comparado e No Direito Brasileiro” (2013, p. 

61) significava um contrato anterior à celebração do casamento, em razão do qual os nubentes 

encarregavam-se por si próprios ou por meio de seus pais do compromisso ou da promessa de 

casar no futuro. 

Dissecando ainda mais o antigo direito romano, Carlos Silveira Noronha (2013) afirma 

que no período denominado pré-clássico, que compreende do ano 753 a.C até por volta de 120 

a.C o noivado era considerado um contrato por meio do qual era feita uma promessa de futuro 

matrimônio entre homem e mulher. Esse contrato possuía eficácia jurídica, de modo que se 

podia exigir o seu cumprimento em juízo, utilizando-se da actio ex sponsu para pleitear 

indenização e ressarcimento pelo dano sofrido. 

Posteriormente, no período que se sucedeu chamado de clássico, que ia desde 

aproximadamente 120 a.C até 305 d.C, passa a ser preponderante a liberdade de contrair 

matrimônio, nesse diapasão, os esponsais deixam de exigir forma para ser celebrado e nem 

podem mais ser exigido judicialmente que seja cumprido, de semelhante modo não se pode 

mais obter a implementação da cláusula penal ajustada no caso de eventual inadimplemento. 

Por fim, indo para o período pós-clássico, que se passou do ano 305 d.C até 565 d.C, foi 

instituído o regime das doações recíprocos entre os noivos de modo que estas ficaram sujeitas 

à conversão tácita da promessa em casamento.  

Insta lembrar que também nessa época, se os nubentes que houvessem se beijado no 

momento do noivado, e o noivo posteriormente viesse a falecer, a noiva teria direito a metade 

do que o noivo lhe havia doado. Foi implementado também as arrhae sponsaliciae, isto é, as 

arras esponsalícias indicavam doações recíproca de somas de dinheiro entre os noivos, como 

uma forma de garantia da promessa de casamento (NORONHA, 2013, p. 63). 

Diante desse cenário, a parte que não cumprisse com a promessa, sem justo motivo, 

além de perder o que havia doado, era compelida a restituir, a princípio, o quádruplo do tinha 

recebido, e, mais tarde, o dobro ou apenas o valor que havia recebido; acredita-se que essa 

modificação tenha sido introduzida na época de Justiniano. 

Aspecto interessante diz respeito ao consentimento dos filhos no caso do pater famílias 

realizar a promessa de casamento no lugar daqueles. Apesar de no último período do direito 

romano não mais se exigir forma específica para celebrar os esponsais, bastando para tanto a 

deliberação as partes, no caso do consentimento da filia famílias – filha, bastava a concordância 

tácita desta, em detrimento do consentimento do filius famílias – filho.  
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Por outro lado, para que se realizem os esponsais, basta o simples acordo de vontade 

das partes, sem a observância de formalidades. Se é o pater familias quem os 

celebra em favor do filius familias, é preciso, para fazê-lo, que tenha o consentimento 

deste; se em favor de filia familias, não é necessário o assentimento expresso dela, 

mas apenas sua concordância tácita (grifou-se). 

 

Vê-se com isso, que a escolha da mulher para escolher seu noivo e futuro esposo, com 

quem passaria o resto da sua vida, era de pouca valia, sendo preponderante a opinião masculina, 

tanto do pai dela para escolher seu par, quanto do filho que ainda iria casar e poderia optar por 

uma mulher que melhor lhe aprouvesse. 

Ademais, à época, os esponsais não possuíam requisitos e nem impedimentos especiais 

que os diferenciassem muito do matrimônio, com exceção da idade para contrair esponsais, que 

segundo expõe Moreira Alves (2019, edição digital), com base em textos da época, assim, a 

idade para ficar noivo era de sete anos e para casar era de doze anos. 

 

Para os esponsais, levam-se em conta, geralmente, os mesmos requisitos e 

impedimentos do matrimônio, exceção feita a alguns impedimentos temporários 

(como, por exemplo, a hipótese de uma menina menor de 12 anos que, por isso, não 

pode casar, mas que pode contrair esponsais desde que já tenha atingido idade que lhe 

permita compreender o ato, a qual, no mínimo, segundo textos provavelmente 

interpolados, é de sete anos), que não impossibilitam a celebração dos esponsais. 

 

Conforme já exposto por Moreira Alves (2019, edição digital), os esponsais não mais 

obrigavam a pessoa anteriormente comprometida a se casar, contudo, eles geravam alguns 

efeitos como o impedimento de um esponsal prestar depoimento contra o outro em juízo, ou até 

mesmo contra os futuros sogros, a impossibilidade de se contrair novos esponsais enquanto não 

fossem desfeitos os anteriores, sob pena de infâmia para o nubente e até mesmo seus pais e a 

possibilidade de se aplicar as penalidades do adultério para no caso de eventual infidelidade da 

noiva. 

a) geram uma quasi adfinitas entre cada um dos sponsi e os parentes do outro 

(decorrendo, daí, impedimentos para casamento, bem como isenção do dever de 

prestar depoimento, em juízo, contra o sponsus ou os futuros sogro e sogra); 

b) a conclusão de outros esponsais ou de casamento antes do rompimento dos 

esponsais anteriores acarreta, para o sponsus ou a sponsa que assim procedeu, a 

infâmia (bem como para o pater familias dele, se este agiu a seu mando), sanção essa 

que, possivelmente, só surgiu no direito pós-clássico; e 

c) no direito pós-clássico, a infidelidade da sponsa é punida com as penas do adultério. 

  

Para além dessas implicações de ordem impeditiva, leciona ainda o autor uma série de 

hipóteses em que se considerava cabível o rompimento dos esponsais, 
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... enfim, rompem-se os esponsais nas seguintes hipóteses: 

a) com a morte de um dos sponsi; 

b) com a superveniência de impedimento para o matrimônio; 

c) com a concordância do sponsus e da sponsa; e 

d) com a simples declaração de um dos sponsi (repudium), sendo importante, nesse 

caso, no direito pós-clássico, em virtude dos princípios sobre as arras esponsalícias e 

a sponsalicia largitas, a verificação da existência ou não de justa causa, a qual 

ocorreria, por exemplo, quando se tivesse conhecimento de impedimento matrimonial 

até então ignorado, ou quando a sponsa tivesse má conduta, ou quando houvesse 

diferença de religião entre o sponsus e a sponsa. (ALVES, 2019, edição digital). 
  

Percebe-se, portanto, da leitura do trecho acima, que o rompimento dos esponsais 

poderiam se dar mediante justos motivos, que incluíam a má conduta da sponsa, ficando claro, 

mais uma vez, a preponderância dos interesses dos homens sobre os das mulheres à época. 

2.2 O histórico dos esponsais no Brasil 

 

Para introduzir a história dos esponsais no direito brasileiro, Ignacio M. Poveda Velasco1 

(2007, pp. 30-31), antes se remete à época do Brasil colônia, em que o direito que vigorava no 

território recém descoberto era o da Metrópole. Assim, eram aplicadas as Ordenações do Reino 

de Portugal e sua legislação extravagante para tratar dos mais variados assuntos envolvendo 

litígios. 

Ainda na esteira do pensamento do autor, é preciso reconhecer também que o direito à 

época era pouco desenvolvido, motivo pelo qual a vida social influenciou em grande parte o 

seu desenvolvimento e de institutos já consolidados em Portugal, como a família e o casamento, 

tendo em vista as complexidades das relações à época frente à realidade do Brasil no período 

colonial (POVEDA VELASCO, 2007, p. 27). A distância das novas terras e a demorada viagem 

à metrópole também contribuíram para que o Brasil adotasse conceitos próprios no campo 

familiar. 

As Ordenações Filipinas, que em grande parte abordavam o conteúdo das Ordenações 

Afonsinas e Manuelinas, não trataram dos esponsais de modo explícito, pois se considerava que 

a matéria que envolvesse casamento deveria ser deixada aos auspícios da Igreja Católica, sendo 

regulada pelo Direito Canônico.  

Os aspectos dos esponsais concernentes ao Direito Canônico são abordados ainda no 

presente capítulo, no tópico 2.3. 

Contudo, é possível encontrar nas Ordenações Filipinas algumas poucas referências aos 

                                                 

1 Professor Titular de História do Direito da Faculdade de Direiro da USP e autor do livro Os Esponsais no Direito 

Luso-Brasileiro, São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
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esponsais. Uma delas se referia ao fato de não se exigir à época uma forma específica e solene 

para realizar o noivado. 

Se extrai esse entendimento do fato de que no título 59 do Livro III do Código Filipino 

de 1603 elenca um rol de provas que deveriam ser feitas por meio de escritura pública, como 

contratos e avenças. Porém, a leitura do §212 do mesmo título que se refere aos contratos e 

promessas feitas nos casamentos remete ao §113 ainda no título 59, que dispensa a prova por 

escritura pública de contratos feitos entre familiares. 

Para o autor, a relação entre os dois dispositivos se deve ao fato do legislador querer dar 

ênfase à confiança e que esta fosse reforçada entre os parentes (2007, nota 43, p. 32).  

O mencionado autor (POVEDA VELASCO, 2007, pp. 33) também traz em seu livro, a 

partir da análise das ordenações, outra passagem em que ele considera ter sido feita menção aos 

esponsais4. Diz-se dessa passagem que os noivos estavam livres para contraírem esponsais da 

forma que lhes aprouvessem, desde que não contrariasse as leis e os fins precípuos do 

casamento, citando ainda o entendimento de Lafayette Rodrigues Pereira, comumente 

conhecido como Conselheiro Lafayette, aclamado jurista do século XIX 

 

De acordo com o entendimento de Lafayette Rodrigues Pereira, esse texto franqueava 

aos contraentes a possibilidade de juntar ao contrato esponsalício quaisquer 

condições, pactos ou cláusulas que não fossem contrárias às disposições das leis e à 

natureza e fim do casamento, tais como prazo de validade para o mesmo ou 

estipulação de arras esponsalícias.  
 

Diante do exposto, percebe-se uma inexistência de regulamentação nas Ordenações 

quanto aos esponsais. Uma regulamentação no mínimo insuficiente, pois não era capaz de 

conferir ao instituto pelo menos aspectos formais e possíveis consequências jurídicas diante do 

descumprimento da promessa. 

                                                 

2 Livro III, título 59, par. 21: E bem assi não haverá lugar esta Lei nos contractos dos casamentos, quanto pertença 

à conjunção do Matrimonio. E quanto aos dotes, e quaisquer outras convenças e prometimentos feitos nos 

casamentos, haverá lugar o que acima dizemos no paragrapho 11: E esta Lei. [...] 
3 Livro III, título 59, par. 11: E esta Lei, quanto à prova das scriptuas publicas, se não entenda, nem haja lugar nos 

contractos, convenças eoutras quaisquer firmidões, ou pagas e quitações, feitas entre pai e filho natural, e não 

adotivo, nem entre filho e mãi, ou feitas entre sogro e sogra, e genro e nora, depois do Matrimonio ser feito per 

palavras de presente, durando o dito Matrimonio; posto que as demandas dos taes contractos, assi feitos depois do 

casamento feito per palavras de presente, se façam depois do Matrimonio ser separado. Nem entre irmãos, quer 

sejam conjuctos de pai e de mãi, quer de qualquer deles somente; nem entre primos co-irmãos, nem entre sobrinhos 

e thios, irmãos, do pai ou da mãi. Porque entre estas pessoas queremos que se receba prova per testemunhas, posto 

que a demanda seja sobre bens de raiz de valia de mais de quatro mil réis, ou sobre mór quantia, de sessenta mil 

réis. Porém, se entre estas pessoas fôr contractado per scriptura pública, não se poderão provas os distractos, pagas 

ou quitações entre elles mesmos feitas, senão per scriptura publica; porque, pois podendo contractar sem scriptura, 

a quiseram fazer, queremos que isso mesmo o distracto, paga ou quitação, seja por scriptura publica. [...] 
4 Livro IV, título 46: Todos os casamentos feitos em nossos Reinos e senhorios se entendem serem feitos por Carta 

de ametade: salvo quando entre as partes outra cousa fôr acordada e contractada, porque então de guardará o que 

entre eles for contractado [...] 
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Desse modo, a Lei de 06 de outubro de 1784 promulgada pela Dona Maria I de Portugal 

veio para trazer algum regramento aos esponsais, pois foi notado pela Coroa Portuguesa o 

contexto de falta de tratamento conferido ao instituto. Além disso, aproveitou-se para tratar 

sobre as queixas de estupro que aconteciam na colônia. 

O texto da citada lei trazia em seu prefácio de maneira explícita, que antes da sua 

promulgação, não haviam leis que tratassem sobre os esponsais, de modo que os noivos ficavam 

livres para contrair promessas de casamento de acordo com suas vontades, até mesmo por meio 

de pactuações clandestinas. 5 

Desse modo, conforme expõe VELASCO (2007, p. 55) a regulação dos esponsais que 

até então era feita, a grosso modo, pelo poderio religioso, passou então a ser evocada pelo poder 

estatal e resolvido no âmbito da jurisdição cível. Isso não excluiu o fato de que o Direito 

Canônico continuou a regular, a seu modo, as promessas de casamento, como se verá no tópico 

adiante. 

Ainda segundo o pensamento do autor, tal mudança no tratamento ocorreu devido ao 

fato de que à época, a união entre duas pessoas e diversos aspectos relativos ao casamento eram 

considerados como negócios realizados entre as famílias, no qual as decisões tomadas pelo 

chefe da família possuíam função preponderante juntamente com o aspecto econômico das 

relações (2007, p. 60). 

Continuando, ele ainda afirma que outro motivo determinante para a coroa portuguesa 

evocar para si a regência dos esponsais foi o grande número de demandas em juízo sobre o 

assunto, assim, ao se exigir forma solene por meio de escritura pública para se fazer prova as 

promessas de casamento, diminuindo-se, por isso, possíveis casos de promessas clandestinas e 

simultâneas. (2007, p. 61). Era o exemplo daquelas pessoas que não se desfaziam das promessas 

anteriores para contrair novos esponsais, que como visto no tópico 2.1. Os esponsais no 

contexto greco-romano do presente trabalho, constituíam-se como hipótese de impedimento 

para os nubentes no Direito Romano. 

O entendimento ora analisado se torna ainda mais evidente a partir da leitura do §1 do 

prefácio da Lei de 06 de outubro de 1784,  

 

[...] vendo-se por isso nascer a obrigação esponsalícia no seio do vicio, da 

                                                 

5 Prefácio da Lei de 06 de outubro de 1784: D. Maria, por graça de Deos, etc. Faço saber aos que esta carta de Lei 

virem: Que sendo-me presentes os muitos, e gravíssimos abusos, que se praticão da celebração do contracto 

esponsalício, por não haver Leis, que regulem a forma dele, e servir tão somente de norma a livre vontade dos 

contraentes, os quaes muitas vezes se obrigão a casar por promessa, pactos e convenções clandestinas, feitas, sem 

conselho e consentimento dos pais, e na falta destes dos respectivos tutores, ou Curadores por mero impulso de 

suas próprias, e desordenadas paixões, ou por solicitações de pessoas interessadas em semelhantes acções [...] 
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precipitação, e do engano, e ser o fecundo principio de inumeráveis desordens, 

dissensões, e escândalos, que perturbão a paz interior das famílias, arruinão as casas, 

pervertem os costumes, e impedem o feliz êxito dos matrimônios, com grave, e 

considerável prejuízo do bem publico, e particular dos meus Reinos, e senhorios [...] 

  

Além disso, Dona Maria I, ao promulgar a referida Lei, fez questão de deixar explícito 

que o texto se aplicava a todos, sem exceção,  

 

Ordeno, que da publicação desta em diante nenhuma pessoa de qualquer qualidade, 

ou condição que seja, possa contrahir esponsais sem ser por escriptura publica [...] 

 

De acordo com Velasco, com a promulgação da referida Lei de 1784, o instituto passou 

a ser considerado como um verdadeiro contrato, vez que o proêmio citado acima traz em seu 

conteúdo uma forma prescrita para a celebração das promessas, constituindo-se num contrato 

escrito solene, por meio de escritura pública, o qual, não obstante o requisito da forma, ainda 

era permeado pela manifestação volitiva dos contratantes (2007, p. 68). 

Foi previsto na Lei a ação esponsalícia, por meio do qual possível o adimplemento 

forçado da promessa, diante da recusa sem justa causa do nubente descumpridor. Contudo, não 

obstante essa possibilidade, Velasco afirma que a doutrina da época foi unânime em considerar 

que não caberia esse tipo de pena, devido as consequências de um casamento realizado sob 

constrangimento (2007, pp. 65;74). 

Ademais, os contratos esponsalícios praticados depois da edição da Lei de 1784 

passaram a prever a estipulação de penas nos casos de inadimplemento do acordo e de arras, 

que se caracterizavam como verdadeiras garantias para conferir mais segurança ao acordado 

(POVEDA VELASCO, 2007, p. 70). 

2.3 O Direito Canônico aplicado aos esponsais 

 

O direito aplicado no Brasil colônia era o vigente em Portugal, isto é, as Ordenações 

Filipinas foram a legislação aplicada na questão dos esponsais até a edição da Lei de 06 de 

outubro de 1784, por iniciativa da Coroa Portuguesa. 

 O título 646 do Livro III do Código Filipino que trazia disposições de “como se 

                                                 

6 Livro III, título 64: Quando algum caso fõr trazido em pratica, que seja determinado per alguma Lei de nossos 

Reinos, ou stylo de nossa Corte, ou costume em os ditos Reinos, ou em cada huma parte deles longamente usado, 

e tal, que por Direito se deva guardar, seja per elles julgado, sem embargo do que as Leis Imperiaes acerca do dito 

caso em outra maneira dispõem; porque onde a Lei, stylo, ou costume de nossos Reinos dispõem, cessem todas as 

outras Leis, e Direito. E quando o caso, de que se trata não fôr determinado por Lei, stylo, ou costume de nossos 

Reinos, mandamos que seja julgado sendo matéria, que traga pecado, per os sagrados Canones. E sendo matéria, 
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julgariam os casos, que não eram determinados pelas ordenações”. Nele se afirmava que o 

Direito Canônico deveria ser aplicado de modo subsidiário ao Direito Português, aplicando-se 

às situações que fossem permeadas por questões de moral religiosa e mandamentos divinos. 

Basicamente, tudo o que dissesse respeito a pecado deveria ser tratado pelas diretrizes 

eclesiásticas, desse modo, questões como casamento não poderiam se furtar da jurisdição da 

Igreja (POVEDA VELASCO, 2007, pp. 34-35).  

 Assim como as demais legislações, o Direito Canônico sob influência do Direito 

Romano considerava os esposais como um contrato, que poderia ser estipulado arras 

esponsalícias para conferir mais segurança ao acordado e com caráter penal também 

(VELASCO, 2007, p. 40). Desse modo, não era de se estranhar que na legislação da Igreja era 

prevista uma ação para se exigir o adimplemento da promessa. 

 Contudo, São Tomas de Aquino na “resposta à segunda objeção do art. I da Questão 

XLIII” da sua Suma Teológica (edição digital)7, citado por Poveda Velasco, mostra que não 

havia consenso à época sobre a exigência de se cumprir a promessa feita (2007, p. 42). Assim, 

do mesmo modo que ocorreu com a doutrina portuguesa sobre utilizar métodos coercitivos para 

obrigar uma pessoa a casar, São Tomás de Aquino também acentua que um casamento forçado 

não é a melhor solução. 

 À época, a Igreja não prescrevia uma forma sagrada para a celebração do casamento 

como se faz hoje, em decorrência disso, havia muita dificuldade em se diferenciar os sponsalia 

de futuro – esponsais e os sponsalia de praesenti – casamento, posto que a igreja, através do 

Papa Alexandre III aceitava como realizado o matrimônio, mesmo no caso de ele não ter sido 

consumado mediante conjunção carnal; do mesmo modo consideravam casados os noivos que 

mantivessem cópula carnal posteriormente às promessas de casamento (POVEDA VELASCO, 

2007, pp. 43-45). 

 Assim, continuando, Velasco expõe que no Concílio de Trento, a Igreja resolveu então 

instituir uma forma canônica ao casamento, diferenciando dos esponsais, com o intuito 

impossibilitar as uniões que fossem de encontro à doutrina sagrada. 

 

                                                 

que não traga pecado, seja julgado pelas Leis Imperiaes, posto que os sagrados Canones determinem o contrario. 

As quaes Leis Imperiaes mandamos, somente guardar pola boa razão em são fundadas. 
7 Por força dessa promessa fica um obrigado a contrair matrimônio com o outro; e peca mortalmente quem não a 

cumprir, salvo se intervier um legítimo impedimento. Por isso, a Igreja obriga ao cumprimento da promessa, 

impondo penitência em caso contrário, pelo pecado cometido. Não há porém nenhuma coação no foro contencioso, 

porque os matrimônios coactos costumam dar maus resultados. ─ Salvo se intervier o juramento. Porque então, na 

opinião de certos, quem prometeu deve ser coagido a cumprir a promessa. Embora isso não pareça a outros, pela 

razão sobredita, sobretudo se se teme um uxoricídio. 
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3 NOIVADO: CONCEITO, DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA 

 

Apresenta-se no decorrer deste capítulo o conceito de noivado adotado pela maioria da 

doutrina brasileira, demarcando suas características frente a outros institutos com o qual pode 

haver alguma dificuldade em diferenciá-los, mas, de nenhum modo são semelhantes. Também 

é imperioso delinear sua natureza jurídica, para que se estabeleça a responsabilidade civil 

decorrente do seu rompimento injustificado. 

Antes de se adentrar ao mérito do assunto noivado propriamente dito, é preciso antes ter 

em mente que as relações humanas vêm mudando no decorrer do tempo, desta maneira, 

atualmente, os rearranjos familiares são diversos.  

Será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família normal? Depois que 

a Constituição trouxe o conceito de entidade familiar, reconhecendo não só a família 

constituída pelo casamento, mas também a união estável e a chamada família 

monoparental – formada por um dos pais com seus filhos –, não dá mais para falar em 

família, mas em famílias (DIAS, 2010, versão digital). 

 

Não se pode mais enquadrar um determinado arranjo familiar como certo ou errado, 

digno ou não de proteção legal, tendo em vista que a partir da Constituição Federal de 1988, 

todas as pessoas devem ser tratadas a partir do princípio da dignidade humana, fato que também 

permeia as relações familiares. 

3.1 Conceito e requisitos 

 

O conceito de noivado, ou esponsais, também tidos por promessa de casamento, se 

caracteriza por ser a união, tradicionalmente, de um homem e uma mulher, por meio da troca 

de promessas e obrigações mútuas com o intuito de constituírem uma família posteriormente 

mediante a celebração do matrimônio. 

As promessas de casamento continuam a existir na sociedade contemporânea apesar das 

inovações pelas quais tem passado, especialmente no Direito Pátrio. Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald afirmam que o instituto dos esponsais possui um “futuro completamente incerto”, 

pois a sociedade vem abandonando os formalismos que outrora possuía (2016, p. 189).  

Não se pode olvidar do entendimento mencionado, contudo, consoante o que escreve 

Eduardo Espínola (2001), ressalvando-se os casos excepcionais, as pessoas, de um modo geral, 

não se casam de forma abrupta. Por isso a necessidade do noivado, pois, usualmente, as pessoas 

se conhecem e depois firmam o compromisso mutuamente de que pretendem se casar. 

Desse modo observa-se que, embora os esponsais não sejam celebrados mediante ato 
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solene e formal, ocorrendo, comumente, por manifestação verbal (FARIAS  e ROSENVALD, 

2016, p. 189), porém, é necessário que ele seja expresso e público (MONTEIRO e SILVA, 2016, 

p. 128), assim, a pretensão de ambos se casarem deve ser notória. Maria Helena Diniz cita meios 

pelos quais se concretizam a notoriedade do noivado, como a distribuição de convites, troca de 

correspondências, testemunhas e confissão (2013, p. 216). A citada autora ainda afirma que é 

“...imprescindível existência de promessa de casamento feita pelos noivos.” (2013, p. 216). 

Além disso, os nubentes devem ser capazes (MONTEIRO e SILVA, 2016, p. 128) e 

precisam expressar sua vontade livremente, não a suprindo a promessa feita pelos pais (DINIZ, 

2013, p. 216). Ignácio Poveda Velasco chega a afirmar que os contraentes da promessa de 

casamento devem ser maiores civilmente (2007, p. 190), a despeito do Código Civil de 2002 

permitir no art. 1.5178 o casamento a partir dos 16 anos de idade. Ele fundamenta seu raciocínio 

na Resolução nº 34/1809 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 18 de dezembro de 1979, 

que trata sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, 

afirmando no art. 16, §2º, da parte IV, que “... os esponsais e o casamento de uma criança não 

terão efeito legal e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter legislativo, serão 

adotadas para estabelecer uma idade mínima para o casamento e para tornar obrigatória a 

inscrição de casamento em registro oficial.” 

Por fim, salienta-se que ao passo que a promessa feita deve ser expressa, esta também 

deve ser recíproca e a reciprocidade deve ser manifestada por ambas as partes, já que ninguém 

pode ficar noivo sozinho e nem de si mesmo. Cabe ressaltar que essa reciprocidade advém do 

fato de que a manifestação e o desejo de realizar esponsais tem que ser livre e espontânea 

(DINIZ, 2013, p. 2016). Caio Mário da Silva Pereira reforça esse raciocínio ao afirmar que “... 

como pertinente à noção de que o matrimônio há de refletir a vontade espontânea dos nubentes.” 

(2019, versão digital). 

3.2 A diferença entre noivado, relacionamento casual e namoro 

 

Os esponsais, popularmente conhecidos como noivado ou promessa de casamento se 

caracteriza como sendo a troca de mútuas promessas, usualmente feitas entre um homem e uma 

mulher, com o objetivo de firmarem matrimônio posteriormente. 

Diante disso, faz-se necessário que se saiba quais os limites conceituais que separam o 

                                                 

8 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. 
9 Ratifica pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984. 
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noivado, do namoro e até mesmo de uma simples “ficada”, de acordo com o exposto por Pablo 

Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 141-142). 

...observamos que as formas de envolvimento afetivo experimentaram visível 

mudança, o que pode ser observado pelas fugazes — senão sumárias — formas de 

união, a exemplo do que socialmente se convencionou chamar de “ficada”. 

Não nos arriscamos a apresentar um conceito definitivo, senão uma breve noção deste 

tipo de união passageira, de cunho afetivo ou meramente sexual, e que, posto não 

apresente natureza propriamente familiar, pode, sim, repercutir no Direito de 

Família... 

  

Desse modo, a popular “ficada” se apresenta como um relacionamento mais breve que 

um namoro, consequentemente não se aproxima de modo algum do noivado. Mas, apesar de 

não se parecer com o instituto em análise no presente trabalho, a ficada pode repercutir na esfera 

do Direito de Família, uma vez que, de um encontro passageiro entre duas pessoas, pode ocorrer 

envolvimento sexual e daí surgirem uma ação de investigação de paternidade e, por 

conseguinte, uma obrigação alimentícia. 

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

reconhecendo que a partir de um simples encontro casual pode decorrer implicações no âmbito 

do Direito de Família, uma vez que, “relacionamento casual, hábito hodierno que parte do 

simples 'ficar', relação fugaz, de apenas um encontro, mas que pode garantir a concepção, dada 

a forte dissolução que opera entre o envolvimento amoroso e o contato sexual.”10 

 Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, outros tribunais já têm decidido de 

semelhante modo para fins de reconhecimento de paternidade, mesmo diante de relacionamento 

passageiros entre as partes.11 

                                                 

10 Direito civil. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade. Exame pericial (teste de DNA). Recusa. 

Inversão do ônus da prova. Relacionamento amoroso e relacionamento casual. Paternidade reconhecida.  

- A recusa do investigado em se submeter ao teste de DNA implica a inversão do ônus da prova e conseqüente 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.  

- Verificada a recusa, o reconhecimento da paternidade decorrerá de outras provas, estas suficientes a demonstrar 

ou a existência de relacionamento amoroso à época da concepção ou, ao menos, a existência de relacionamento 

casual, hábito hodierno que parte do simples 'ficar', relação fugaz, de apenas um encontro, mas que pode garantir 

a concepção, dada a forte dissolução que opera entre o envolvimento amoroso e o contato sexual. (STJ – Resp: 

557365/RO 2003/0105996-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento: 07/04/2005, T3 – 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03.10.2005 p. 242). 
11 APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO 

DE HERANÇA E RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES PATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Considerando o reconhecimento post mortem da paternidade, 

o início da contagem do prazo prescricional para o herdeiro pleitear sua parte na herança, através da ação de petição 

de herança, só terá início a partir do reconhecimento da paternidade, o que, no caso, seu deu com a sentença. 

Aplicação da teoria da actio nata, uma vez que o direito de reclamar nasce apenas quando o titular do direito 

violado passar a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes desta Corte e do STJ. II. Provas 

pericial, documental e testemunhal produzida nos autos que amparam o reconhecimento da filiação do apelado 

pelo falecido. Alegada esterilidade do de cujus que não restou provada. A existência de relacionamento casual, 

encontro fortuito ou mesmo relação sexual passageira entre a mãe e o suposto pai do filho já servem como 
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Outro ponto que levanta questionamentos diz respeito aos limites do namoro e quando 

este configura noivado. É imperioso antes de tudo adiantar que o noivado, apesar de não exigir 

forma solene, deve ser expresso, usualmente simbolizado pela troca de alianças colocadas na 

mão direta ou promessas mútuas de casamento futuro feitas na presença de amigos ou 

familiares, por exemplo. Escreve nesse sentido também Washington de Barros Monteiro e 

Regina Beatriz Tavares da Silva (2016, p. 134), “[...]é importante a publicidade da condiçaõ de 

noivos com, por exemplo, a ostentaçaõ de aliança de ouro na maõ direita.” 

 Assim, o namoro e o noivado não são conceitos que se tocam, pois, mesmo que se 

namore por longos anos e o casal não tenha expressado publicamente de algum modo a 

pretensão de casar futuramente, não ocorreu noivado e, consequentemente, efeitos jurídicos. De 

modo diverso, pode ocorrer a hipótese de os nubentes passarem por um curto período 

namorando e noivarem rapidamente, e este noivado ser reconhecido publicamente como uma 

relação de fato e válido para fins de responsabilização civil. 

 Extrai-se, portanto, que não há prazo certo para constituição do noivado, “[...] 

atualmente, naõ é requisito essencial prazo exato entre o noivado e a pretensa data da celebraçaõ 

do casamento. Mas o prazo, quando definido, é indicativo importante em relaçaõ às expectativas 

que determinado noivado pode gerar e à possibilidade de causar danos morais.” (MONTEIRO 

E SILVA, 2016, p. 134).12 

 Sobre o tema, também se posiciona Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 32-33), afirmando 

que, a depender da análise do caso concreto é que se poderá concluir pelo noivado, namoro ou 

um breve relacionamento, em que o casamento era apenas uma ideia remota. Nesse sentido, 

escreve que “...caberá ao caso concreto definir se houve proposta séria de casamento e não 

simples namoro ou relacionamento inconsequente, no qual o casamento fora uma possibilidade 

distante ou nunca ventilada.” (VENOSA, 2013, p. 32-33). 

 Em consonância com a doutrina, a jurisprudência também vem entendendo de 

semelhante de modo, que, apesar de longo namoro, o rompimento deste não gera direito a 

pleitear indenização por danos morais, constituindo-se em mais um dos percalços da vida a que 

todos estão sujeitos.13 

                                                 

elemento para fins de reconhecimento da paternidade, haja vista bastarem à concepção. Apelações 

desprovidas. (Apelação Cível Nº 70078187259, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 

Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 16/05/2019) (grifou-se). 
12 Nesse sentido também escreve Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de direito civil: famílias, 

vol. 6, 8 ed., rev. e atual.. Salvador: JusPODIVM, 2016. 
13 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO 

AMOROSO. NAMORO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO 
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 Por fim, insta fazer a diferenciação entre dois conceitos novos de relacionamentos que 

são trazidos no contexto da sociedade contemporânea, quais sejam: o namoro qualificado, que 

é realizado por meio de um contrato e as relações sugar (do inglês, açúcar).  

 Sobre o primeiro, de acordo com o Portal de Notícias Veja14, foram feitos dezessete 

contratos de namoro até o mês de abril do corrente ano, em contraposição ao ano passado, que 

foram feitos trinta e sete no ano todo. Ele se caracteriza por ser um contrato em que duas pessoas 

afirmam que namoram. Para Regina Beatriz Tavares, esse documento não pode ser tido como 

um contrato, mas apenas como uma declaração, pois ele não cria, modifica, nem extingue 

direitos e obrigações num namoro, conforme dispõe o art. 421 e ss. do CC/2002. Consoante a 

autora citada, o objetivo da declaração é se resguardar patrimonialmente no caso de o namoro 

ser confundido com uma união estável. Desse modo, não sendo expressa a intenção das partes 

em se casarem, o noivado nada tem a ver com o namoro qualificado. 

 Quanto a relação sugar, segundo José Fernando Simão (2017), ela é caracterizada pelo 

interesse das partes. Nessa relação, um homem mais velho ter o interesse de sustentar e bancar 

uma mulher mais nova, compartilhando com ela os “prazeres da vida”, como viagens, carros e 

restaurantes caros. Percebe-se mais uma vez, que essa relação não é noivado e nem com ele se 

                                                 

CABIMENTO.  

1. Tratando-se de pretensão indenizatória ou de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, deve ser 

observado o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3°, incisos IV e V, do Código Civil. 2. Não 

havendo prova da existência de condição suspensiva em relação à cobrança dos valores emprestados pela autora 

ao réu, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de indenização por danos materiais, 

porquanto o negócio jurídico foi firmado no ano de 2007 e a demanda somente foi proposta no ano de 2014. 3. A 

depressão e as mágoas decorrentes do desgaste natural de um relacionamento amoroso e de seu rompimento 

não constituem motivos suficientes para dar ensejo a indenização por danos morais, porquanto se 

configuram fatos inerentes ao convívio em sociedade. 4. O rompimento do namoro não constitui ato ilícito 

passível de indenização, na medida em que é uma faculdade atribuída àquele que não mais pretende manter 

o relacionamento amoroso. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal Acórdão n.1030468, 20141110002549APC, Relator: NÍDIA CORRÊA 

LIMA 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: 421/424) 

(grifou-se).  

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO 

FRÁGIL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL – MERO 

DISSABOR – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, tendo um único documento sido apresentado, 

a lista de faturamento por cliente em seu nome, demonstrando uma fragilidade no conjunto probatório. 2. Um fim 

de namoro, de longa duração, ainda que com a promessa de casamento, por si só, não gera o dano moral à 

pessoa dispensada. O término de um noivado também não acarreta o dano moral. Inúmeros os rompimentos 

de namoros e noivados, trata-se de uma perda que a pessoa precisa enfrentar, que gera decepção e desilusão, 

contudo são sentimentos próprios da vida. 3. Dano moral decorre de fato excepcional que, diante de sua 

gravidade, a toda evidência possui o condão de gerar ofensa à integridade e aos direitos da personalidade 

da vítima, capaz de causar efetivo abalo, sofrimento, transtorno ou angústia. 4. Recurso conhecido e 

improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050120021790, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 

10/07/2017) (grifou-se). 
14 Notícia disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/cresce-a-procura-por-contratos-de-namoro-no-

brasil/. Acesso em 13 jun. 2019 

https://veja.abril.com.br/economia/cresce-a-procura-por-contratos-de-namoro-no-brasil/
https://veja.abril.com.br/economia/cresce-a-procura-por-contratos-de-namoro-no-brasil/
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confunde, pois o fim do relacionamento sugar é o interesse que um tem pelo que o outro pode 

oferecer. No noivado, há troca de sentimentos e afetividade, muitas vezes sem os luxos que 

estão presentes na relação sugar. 

3.3 A diferença entre noivado e união estável 

  

O caput do art. 1.723 do Código Civil de 2002 prescreve em que moldes ocorre o 

reconhecimento de uma união estável, estabelecendo que ela é reconhecida como entidade 

familiar quando a convivência entre o casal é pública, contínua e duradoura, com o objetivo de 

constituição de família. 

 O ponto central que caracteriza a união estável e o diferencial do noivado primordial é 

o fato de que o casal tem por objetivo a constituição de uma família. Assim sendo, eles 

convivem como se casados fossem, sob o mesmo teto, partilhando dos deveres e obrigações de 

uma relação conjugal convencional. 

 O noivado também tem por objetivo a constituição de uma família, porém, essa 

pretensão se encontra em planos futuros, que se concretizará quando da realização do 

matrimônio. Enquanto que na união estável, o casal já convive no tempo presente como se 

casados fossem. 

 É importante se atentar também para os requisitos da união estável, em que é necessário 

que a convivência entre ambos seja pública e notória, contínua e duradoura. Assim, mesmo a 

doutrina afirmando que nem para o noivado (MONTEIRO E SILVA, 2016, p. 134), nem para a 

união estável é necessário lapso temporal mínimo para que se configure a durabilidade de 

ambos (FARIAS e ROSENVALD, 2016, p. 473), contudo, nesta última, as partes envolvidas 

estão juntas compartilhando dos momentos bons e ruins determinados a constituir uma entidade 

familiar. 

 Corroborando com o entendimento mencionado, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona 

trazem a hipótese do casal que está noivo e decide morar juntos, mas não há uma união estável 

configurada entre eles, uma vez que os objetivos que os levaram a morar juntos, não foi, 

inicialmente, a constituição de um lar familiar. 

Cita os referenciados autores que “[...] o fato de os noivos decidirem já morar juntos, 

antes do casamento, para permitir, por exemplo, que desfrutem de mais tempo para arrumarem 

o apartamento, organizarem a festa ou planejarem melhor o futuro que se avizinha, não implica 

que necessariamente já estejam em união estável.” (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2019, 

p. 149). 
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A jurisprudência também é assentada sobre o assunto e mantém o aludido entendimento. 

Assim, afirma-se que o noivado não se confunde com a união estável, pois não se configura 

esta última, quando não estão presentes de maneira conjugada (GAGLIANO e PAMPLONA 

FILHO, 2019, p. 149) os seus elementos caracterizadores.15 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona não descartam a hipótese de os nubentes passarem a 

viver como se já estivessem casados durante o período do noivado. Assim, eles prolongariam a 

promessa feita, adiando a celebração do matrimônio, mas se comportando de modo a tornar 

notória o objetivo de constituição de núcleo familiar estável (2019, p. 150). 

3.4 Natureza jurídica 

 

Na doutrina ainda se discute muito acerca da natureza jurídica do noivado. Grande parte 

dessa discussão decorre do fato de saber se ele é um contrato ou pré-contrato.  

Para se aprofundar detidamente no mérito do assunto é preciso antes registrar que 

poucos autores trazem em seus manuais e tratados a questão dos esponsais e, quando, o fazem 

é de maneira muito reduzida dentro do conceito de casamento. E, desses autores, um número 

limitado desses poucos autores se arriscam a tratar sobre a natureza jurídica dos esponsais. 

Washington de Barros e Regina Beatriz expressam sua ressalva em escrever acerca disso 

afirmando que, ao se debater sobre a natureza contratual ou pré-contratual dos esponsais, 

poderia se admitir, desse modo, que fosse interposta uma ação para exigir judicialmente que a 

                                                 

15 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - NÃO SE 

CONFUNDE PERÍODO DE NOIVADO COM UNIÃO ESTÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA 

ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DA UNIÃO ESTÁVEL - NÃO PROVIMENTO 1. A configuração da 

união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente declinados no art. 1.723 do CC, que tem 

elementos objetivos descritos na norma: convivência pública, sua continuidade e razoável duração, e um elemento 

subjetivo: o desejo de constituição de família.2. A coabitação, mesmo não se tratando de elemento essencial, na 

hipótese de pessoas desimpedidas sua ausência, aliada a outros elementos, reforça a inexistência de intenção de 

constituir família, aparentando, por conseguinte, um mero namoro. 3. Não se confunde período de noivado, 

mesmo que duradouro, com união estável. 4. Ausência de coabitação e demais elementos caracterizadores 

da união estável. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 2959431 PE, Relator: Francisco Eduardo 

Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 16/05/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2013) 

(grifo nosso). 

ESTÁVEL HAVIDA ANTES DO CASAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. P ARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA. 

SIMPLES NAMORO E NOIVADO. 1. Descabe a alegação de intempestividade da contestação quando existe nos 

autos expressa decisão judicial alterando o termo a quo para a contagem do prazo. 2. A união estável, reconhecida 

como entidade familiar, é representada pela união contínua e duradoura entre homem e mulher, com o objetivo de 

constituição de família. 3. A intenção de se constituir uma família estável e duradoura, sem a realização do 

casamento civil, é um dos requisitos essenciais para a configuração da união estável, porém, não se inclui 

neste molde o período de relacionamento de namoro e noivado que precedeu a celebração do matrimônio. 

4. Não restando demonstrada a existência de união estável precedente ao casamento, não há de se falar em p artilha 

de bens. 5. recurso desprovido. (TJ-DF - APL: 258624620108070003 DF 0025862-46.2010.807.0003, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2011, DJ-

e Pág. 128). (grifo nosso). 
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pessoa a cumprisse o acordado, portanto, obrigasse ela a se casar, sem considerar a livre 

manifestação de consentimento dela (2016, p. 135). 

Vilma Carla Lima De Souza Ribeiro defende na sua dissertação sobre “Direito Ao 

Casamento Como Direito Da Personalidade. Responsabilidade Civil Pelo Rompimento Do 

Noivado (Esponsais)” (2006, p. 39-41) que existem várias teorias que explicam a natureza 

jurídica do noivado. 

Nesse sentido, expõe a mencionada autora que as principais se dividem em teoria 

contratual e teoria da relação de fato. Seguindo sua linha de raciocínio, pela teoria da relação 

de fato, o noivado corresponde pura e simplesmente uma relação de fato, não advindo dele 

nenhuma obrigação para quem o contrai, podendo ser rompido a qualquer momento, não 

decorrendo disso nenhum direito a indenização. Assim, a fundamentação encontrada pela 

jurisprudência para conceder indenização pelo rompimento dessa promessa seria a ocorrência 

de um fato ilícito. 

A teoria contratualista, contrapondo-se a teoria da relação de fato, afirma que os 

esponsais são um contrato regulado pela lei civil, que não obriga o nubente descumpridor a se 

casar, sendo passível apenas da reparação de perdas e danos. Ele se aperfeiçoa mediante o 

consentimento dos nubentes, que deve ser expresso e recíproco. 

Caio Mário da Silva Pereira considera que o casamento é um contrato firmado entre as 

partes que possui repercussão no Direito de Família, justamente em função das relações que ele 

cria, sendo um “contrato de Direito de Familia” (2019, versão digital). Não obstante esta 

afirmação, Caio Mário considera que a promessa de casamento constitui-se apenas num 

compromisso moral entre os nubentes, assim, para ele, é possível que o compromisso seja 

rompido em qualquer circunstância, em razão de que as partes devem demonstrar sua livre 

vontade na realização do matrimônio. 

De semelhante modo é a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

que consideram que o noivado não é nem contrato, nem contrato preliminar (2016, p. 189) mas 

afirmam que o casamento é um contrato, mas por razões diversas, uma vez que eles afirmam 

que a “dissolução consensual do casamento em cartório” introduzida no ordenamento brasileiro 

pela Lei n 11.441/2007, consolida a feição contratual do casamento (2016, p. 183-184). 

E com o advento da Lei nº 11.441/ 07, que permitiu a dissolução consensual do 

casamento em cartório, através de mero procedimento administrativo, fundado na 

vontade das partes, supera-se a histórica discussão doutrinária no seio do Direito das 

Famílias, notadamente quanto a natureza jurídica do casamento. Nesse quadrante, a 

nova sistemática da dissolução, por mútuo consenso, vem a confirmar o vaticínio da 

corrente contratualista: de acordo com as concepções filosóficas, legais e sociológicas 

hoje predominantes, não pode haver mais qualquer dúvida acerca da natureza do 

casamento, que, de uma vez por todas, se confirma como negocial. 
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Silvio de Salvo Venosa (2019, edição digital) assevera que o instituto dos esponsais não 

encontra guarida nem campo do Direito Obrigacional, pois o noivado não possui cunho 

patrimonial, não se casa com o objetivo de lucrar. Para ele, enquadra-se no Direito de Família, 

porém, o inadimplemento da promessa não torna o indivíduo que rompeu obrigado a se casar, 

pois presume-se do matrimônio a liberdade dos contraentes. 

Ignácio M. Poveda Velasco (2007, p. 190) não considera a temática pertinente ao Direito 

de Família. O referido autor inova na doutrina brasileira e traz os esponsais possuindo uma 

natureza sui generis sendo um ato jurídico bilateral em sentido amplo. Sendo bilateral porque 

há a presença da vontade dos nubentes em se casarem e jurídico por ter consequências jurídicas 

quando do seu descumprimento. 

Na esteira do mencionado autor e coadunando-se parcialmente com o entendimento 

apresentado por Venosa, considera-se que o noivado é um ato jurídico bilateral que tem 

repercussão no Direito de Família. 

Verdadeiramente os esponsais não possuem cunho patrimonial, pois seu fim maior não 

é o lucro dos consortes, por isso não se enquadra do Direito das Obrigações. Porém, o 

argumento de que ele integra o Direito de Família, mas por prima pela liberdade de escolha dos 

nubentes, apenas reforça o fato de que ele não encontra guarida no Direito das Obrigações, pois 

o instituto não se perfaz numa obrigação de fazer, compelindo o nubente a cumprir com a 

promessa em caso de inadimplemento. 

Ademais, é preciso ter em mente que na sociedade contemporânea o Direito de Família 

está permeado pelo princípio da afetividade. Conforme afirma Flávio Tartuce, “... não resta a 

menor dúvida de que a afetividade constitui um princípio jurídico aplicado ao âmbito familiar” 

(2012)16. 

Tartuce (2012) ainda conceitua afeto como sendo a “[...] interação ou ligação entre 

pessoas, podendo ter carga positiva ou negativa. O afeto positivo, por excelência, é o amor; o 

negativo é o ódio. Obviamente, ambas as cargas estão presentes nas relações familiares.” 

Maria Berenice Dias (2015, p. 52), ao tratar sobre o princípio da afeitividade, traz a 

affectio societatis do Direito Empresarial para o Direito de Família, afirmando que ela se 

constitui, no campos familiar, como uma forma de “expor a ideia da afeição entre duas pessoas 

para formar uma nova sociedade, a família”. 

Nesse interim, ainda sobre a afetividade nas relações de família, William Marques 

                                                 

16 Nesse sentido também doutrina Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 142). 
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(2012), que ela possui como fundamento a dignidade da pessoa humana, consubstanciada no 

inc. III, art. 1º, da CF/88 e a solidariedade, presente no inc. I, do art. 3º, da CF/88. 

Assim sendo, não há razão para que a relação entre duas pessoas, seja de longo ou curto 

período, seja tratado como mero um mero contrato, pois, apesar de ser uma união de vontades 

manifestadas espontaneamente, essa vontade de noivar é intrinsecamente ligada ao afeto que o 

casal sente entre si, senão fosse assim, eles não procurariam constituir uma família por meio do 

matrimônio. 
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4 ANÁLISE LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL PELO ROMPIMENTO DO NOIVADO 

 

 Apesar de não disciplinado pelo Código Civil, os doutrinadores resolveram por bem 

tratar sobre o tema dos esponsais, fazendo-o de modo que a sua disciplina seja permeada pelas 

normas de direito constitucional, desta feita, os dispositivos do Código Civil atinentes à 

responsabilização civil devem ser interpretados segundo os mandamentos constitucionais, 

especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que foi erigido a preceito 

constitucional com a Constituição Federal de 1988. 

 Nesse sentido, aduz Tartuce (2018), que “...responsabilidade civil deve ser encarada no 

ponto de vista da personalização do Direito Privado, ou seja, da valorização da pessoa em 

detrimento da desvalorização do patrimônio (despatrimonialização)”, justamente pelo fato da 

dignidade da pessoa humana. 

 Além disso, o princípio da boa-fé objetiva também deve ser analisado ao se verificar o 

cabimento de reparação civil, seja moral ou material, diante do rompimento do noivado 

(TARTUCE, 2014). 

4.1 Análise legislativa e das noções de Responsabilidade Civil pelo rompimento do 

noivado 

 

 Como sabido, o Código Civil de 2002, seguindo os passos do Código Civil de 1916, de 

Clóvis Beviláqua, não regulou o instituto do noivado, diferentemente da Lei Portuguesa de 6 

de outubro de 1784 e da Consolidação das Leis Civis Brasileiras realizada por Teixeira de 

Freitas, no século XIX. 

 Os únicos momentos em que a codificação atual faz referência ao noivado é para regular 

a contemplação de doações feitas para casamento futuro, nos termos do art. 54617 da 

Codificação Civil. 

                                                 

17 Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos 

nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não 

pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. 



35 

 

 Diante dessa lacuna legislativa, muitos doutrinadores18 da área cível trataram sobre o 

tema em seus manuais e cursos, com o intuito de sanar as dúvidas sobre o instituto, 

principalmente no que concerne as ações impetradas visando à reparação civil diante do 

rompimento do noivado. 

 Há reparação civil, diante do descumprimento de obrigações ou quando uma pessoa 

deixa de observar as normas contidas no ordenamento jurídico e, consequentemente, diante da 

sua atuação, causa dano a outro. 

 Para que haja a responsabilização civil e a consequente reparação dos danos à vítima, é 

necessário que ocorra o preenchimento de determinados pressupostos. Na doutrina há 

divergência sobre quais pressupostos devem ser adotados na estruturação da responsabilidade 

civil, pois alguns doutrinadores consideram que a culpa em sentido amplo não é elemento 

essencial do dever de indenizar19. 

 Desse modo, segundo Flávio Tartuce (2018, edição digital) ao se adotar a culpa lato 

sensu, os elementos que compõem a estrutura da responsabilidade civil se dividem em conduta 

humana, culpa em sentido amplo, nexo de causalidade e dano ou prejuízo. 

 Seguindo no pensamento do citado autor, a conduta humana é qualificada como sendo 

uma ação ou uma omissão executada de modo intencional ou por negligência, imperícia ou 

imprudência. A culpa em sentido amplo abrange tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito, 

sendo esta a violação de um dever jurídico existente previamente, sem que houvesse a 

necessária intenção de desrespeitar esse dever. 

 O nexo de causalidade é a relação, o fato, que liga a causa violadora de um direito ao 

dano que foi ocasionado a alguém. Tartuce (2018, edição digital) ainda menciona que mesmo 

diante de uma responsabilidade civil objetiva, em que não há perquirição da culpa do agente 

para haver reparação, o nexo de causalidade está presente, pois não havendo a relação que 

relacione o dano suportado a uma causa, não há nexo de causalidade, portanto, não subsiste o 

dever de indenizar.  

 Por fim, ao tratar do dano, que é o último pressuposto da responsabilidade civil trazido 

pelo autor, ele afirma que para haver a responsabilização e ser exigível a reparação é necessário 

                                                 

18 São exemplos Maria Helena Diniz (2014), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019) e 

Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva (2016). 
19 Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019, p.78). 
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que além da vítima ter que provar a conduta culposa do agente, é preciso que ela prove também 

o dano que ela suportou, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial.  

Quanto aos tipos de dano e aspectos relacionados a ele e ao rompimento do noivado, 

esse assunto é abordado mais detidamente adiante ainda no presente capítulo deste trabalho. 

De outro modo, preceituam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2019, p.78) que a culpa 

em sentido amplo não faz parte da noção de responsabilidade civil, pois, a culpa não é 

“pressuposto geral da responsabilidade civil, sobretudo no novo Código, considerando a 

existência de outra espécie de responsabilidade, que prescinde desse elemento subjetivo para a 

sua configuração (a responsabilidade objetiva).” Assim, para os autores ora analisados, os 

pressupostos da matéria em comento se consubstanciam em apenas três, sendo eles a conduta 

humana, o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade. 

Para o presenta trabalho interessa muito mais a delimitação dos pressupostos 

apresentadas por Stolze Gagliano e Pamplona Filho, visto que, como se verá mais adiante ainda 

no presente capítulo, não perquirir a quem incumbe a culpa pelo rompimento do noivado e nem 

ao menos se houve justo motivo para tanto (Alexandre Seixas da Costa, 2015). 

 Ao tratar sobre o tema da responsabilização civil, Maria Helena Diniz (2014, p. 149-

150) divide-a em responsabilidade contratual e extracontratual, levando em consideração o fato 

que dá origem à essa responsabilidade, do mesmo modo o faz Flávio Tartuce (2018, versão 

digital). 

A responsabilidade contratual tem fulcro no art. 38920 e ss. do CC/2002, sendo descrita 

por Diniz (2014, p. 149) como o descumprimento à um negócio jurídico, ou seja, é a 

consequência do inadimplemento de uma obrigação, e nela está presente a culpa que é 

presumida em virtude de um descumprimento de algo que foi convencionado entre as partes. 

Já quanto à responsabilidade extracontratual, também conhecida como responsabilidade 

aquiliana, que tem seu fundamento nos artigos 18621 e 18722 do CC/2002, afirma a mencionada 

autora (DINIZ, 2014, p. 150), que ela decorre de um ato ilícito praticado por uma das partes, 

                                                 

20 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária 

segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
21 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
22 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 



37 

 

uma vez que entre eles não existia nenhuma obrigação ou contrato, e houve um desrespeito à 

um direito a uma das partes, o que ocasionou uma lesão. 

Sintetizando o assunto, preceituam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 

(2019, p. 69): 

... se o prejuízo decorre diretamente da violação de um mandamento legal, por força 

da atuação ilícita do agente infrator (caso do sujeito que bate em um carro), estamos 

diante da responsabilidade extracontratual, a seguir analisada. Por outro lado, se, entre 

as partes envolvidas, já existia norma jurí-dica contratual que as vinculava, e o dano 

decorre justamente do descum-primento de obrigação fixada neste contrato, estaremos 

diante de uma situação de responsabilidade contratual. 

 Ainda sobre as noções de responsabilidade civil contratual e extracontratual, Silvio de 

Salvo Venosa (2018) assevera que ambas se assentam na noção de culpa e o que as diferencia 

é que a culpa da responsabilidade contratual se baseia na inadimplência da obrigação assumida, 

enquanto que a culpa da responsabilidade extracontratual encontra amparo no comportamento 

do agente e na culpa em seu sentido amplo. 

... pois a culpa vista de forma unitária é fundamento genérico da responsabilidade. 

Uma e outra fundam-se na culpa. Na culpa contratual, porém, examinamos o 

inadimplemento como seu fundamento e os termos e limites da obrigação. Na culpa 

aquiliana ou extranegocial, levamos em conta a conduta do agente e a culpa em 

sentido lato...(VENOSA, 2018, edição digital). 

Não obstante a diferenciação feita por Venosa (2018, edição digital), este ainda leciona 

que a diversidade apontada entre as duas espécies de responsabilidade civil quanto à origem é 

mais para fins pedagógicos, de modo a facilitar seu ensino, pois, na essência, ambas encontram 

na culpa o “fundamento genérico da responsabilidade”. 

... não existe na realidade uma diferença ontológica, senão meramente didática, entre 

responsabilidade contratual e aquiliana. Essa dualidade é mais aparente do que real. 

O fato de existirem princípios próprios dos contratos e da responsabilidade fora deles 

não altera essa afirmação. Assim, é possível afirmar que existe um paradigma abstrato 

para o dever de indenizar. [...] todas essas assertivas, porém, não impedem que se 

identifiquem claramente, na maioria dos casos concretos, a responsabilidade derivada 

de um contrato, de um inadimplemento ou mora, e aquela derivada de um dever de 

conduta, de uma transgressão de comportamento. Há, sem dúvida, como na maioria 

dos fenômenos jurídicos, uma zona limítrofe ou cinzenta na qual a existência de um 

contrato não fica muito clara, como, por exemplo, no transporte gratuito e em algumas 

situações de responsabilidade médica. O fundamental é ficar assente que o instituto 

da responsabilidade em geral compreende todas as regras com base nas quais o autor 

de um dano fica obrigado a indenizar. (VENOSA, 2018, edição digital). 

Para o presente trabalho, importa diferenciar ainda os dois dispositivos do Código Civil 

que dão fundamento à responsabilidade extracontratual, quais sejam, o ato ilícito, 

consubstanciado no art. 186 e o abuso de direito, consagrado no art. 187. 
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Ensina Flávio Tartuce (2018, edição digital) que o ato ilícito se caracteriza por ser um 

fato jurídico lato sensu que ocasiona repercussões no mundo jurídico que, apesar de não serem 

almejados pelo agente, o são pela lei, uma vez que são praticados em desacordo com o 

ordenamento jurídico. Desse modo, apesar de não serem intencionados pelo agente as 

consequências jurídicas do ato, elas ocorrem, em virtude de ferirem os direitos subjetivos da 

outra parte. 

O ato ilícito é considerado como fato jurídico em sentido amplo, uma vez que produz 

efeitos jurídicos que não são desejados pelo agente, mas somente aqueles impostos 

pela lei, sendo, por isso, chamados de involuntários. Quando alguém comete um ilícito 

há a infração de um dever e a imputação de um resultado Flávio Tartuce (TARTUCE, 

2018, edição digital). 

O mencionado autor também salienta que o ato ilícito tem atrelado à sua configuração 

a existência de um dano. Assim, para que haja o dever de indenizar com base no cometimento 

de um ilícito civil, o agente deve ter ocasionado um dano à vítima em decorrência do desrespeito 

à ordem jurídica, pois a redação do dispositivo assim indica expressamente ao se utilizar da 

conjunção aditiva e23 para atar a violação do direito à existência do dano. 

Venosa (2018, edição digital) ainda chega a afirmar que o ato ilícito geralmente não 

ocorre em um único ato, “...traduz-se em um comportamento voluntário que transgride um 

dever. ” e que a sua responsabilidade é subjetiva por que o “dever de indenizar vai repousar 

justamente no exame de transgressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito”. 

O abuso de direito, também conhecido como teoria dos atos emulativos, por sua vez, é 

um conceito também antijurídico que, inicialmente se traveste de direito lícito, contudo, é ilícito 

pois foi realizado extrapolando as barreiras instituídas pelo seu fim econômico, social, da boa-

fé e dos bons costumes (TARTUCE, 2018, edição digital). 

 No mesmo sentido preceitua Silvio de Salvo Venosa (2018, edição digital) que a pessoa 

que comete abuso de direito atua aparentemente de modo lícito, contudo, seu comportamento 

está permeado de ilegalidade, uma vez que ele extrapola os limites daquele direito, daí então 

decorre o dever de indenizar, pois nenhum direito é tido por absoluto. 

Ocorre, porém, que o abuso de direito deve ser tratado como categoria jurídica 

simplesmente porque traz efeitos jurídicos. Aquele que transborda os limites 

aceitáveis de um direito, ocasionando prejuízo, deve indenizar.  

[...] 

                                                 

23 Art. 186. ...violar direito e causar dano a outrem... 
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Deve ser afastada qualquer ideia de que exista direito absoluto. 

No abuso de direito, pois, sob a máscara de ato legítimo esconde-se uma ilegalidade. 

Trata-se de ato jurídico aparentemente lícito, mas que, levado a efeito sem a devida 

regularidade, ocasiona resultado tido como ilícito. 

O exercício de um direito não pode afastar-se da finalidade para a qual esse direito foi 

criado. 

[...] 

Conclui-se, portanto, que o titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que 

atua de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, os 

fins econômicos e sociais da norma, incorre no ato abusivo. Nessa situação, o ato é 

contrário ao direito e ocasiona responsabilidade do agente pelos danos causados. 

 

Diante do exposto, escreve Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 

195) que para a configuração do ato ilícito, a culpa está presente na conduta do agente, motivo 

pelo qual a responsabilidade civil é subjetiva. Venosa (2018, versão digital) também pugna 

nesse sentido ao afirmar que “...o art. 186 do Código em vigor elegeram a culpa como o centro 

da responsabilidade subjetiva que norteia a responsabilidade civil no direito brasileiro...”. No 

mesmo sentido também Flávio Tartuce (2018, edição digital): “Dessa forma, pode-se afirmar 

que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos privados, estando em 

desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém.” (grifo original). 

Maria Helena Diniz (2014, p. 150) afirma ainda que, diante do ato ilícito que cause 

danos a uma pessoa, esta deverá provar a culpa do agente que a ofendeu, ficando o 

ressarcimento pela ofensa dependente dessa prova, de modo que se a vítima não conseguir 

provar, ela não será beneficiada pela responsabilidade civil do agente infrator do seu direito. 

De outro lado, o abuso direito não comporta entre seu elemento de modo essencial a 

culpa, desse modo, a reparação civil baseada no dispositivo 187 do CC/2002 é baseada na 

responsabilidade objetiva. 

Percebe-se, então, que, ao lado da responsabilidade decorrente do ilíci-to (art. 186), 

em cuja noção encontra-se inserida a ideia de culpa, poderá o magistrado também 

reconhecer a responsabilidade civil do infrator, sem inda-gação do elemento anímico 

(responsabilidade objetiva), em duas outras situações (além daquela referente ao 

abuso de direito — art. 187 — que não pressupõe culpa), previstas no parágrafo único 

do referido dispositivo. (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2019, p. 195). 

Da leitura do art. 187 do CC/2002 observa-se que ele está pautado pelo fim social, 

econômico, da boa-fé e dos bons costumes do direito que foi violado. Tartuce (2018, edição 

digital) afirma que esses conceitos são abertos e dinâmicos, pois se baseiam na pensamento 

social da época do conflito, o que delega ao juiz que tenha consciência disso para analisar o 

casa a caso segundo esses preceitos. 
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Pela análise do art. 187 do Código Civil Brasileiro, vigor conclui-se que a definição 

de abuso de direito está baseada em quatro conceitos legais indeterminados, cláusulas 

gerais que devem ser preenchidas pelo juiz caso a caso, a saber: 

a)fim social; 

b)fim econômico; 

c)boa-fé; 

d)bons costumes. 

O conceito de abuso de direito é, por conseguinte, aberto e dinâmico, de acordo com 

a concepção tridimensional de Miguel Reale, pela qual o Direito é fato, valor e norma. 

Eis aqui um conceito que segue a própria filosofia da codificação de 2002. O aplicador 

da norma, o juiz da causa, deverá ter plena consciência do aspecto social que circunda 

a lide, para aplicar a lei, julgando de acordo com a sua carga valorativa. Mais do que 

nunca, com o surgimento e o acatamento do abuso de direito como ato ilícito pela 

atual codificação, terá força a tese pela qual a atividade do julgador é, sobretudo, 

ideológica. (TARTUCE, 2018, edição digital). 

 Coadunando-se com esse entendimento, o Enunciado nº 413 da V Jornada de Direito 

Civil afirma que “os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza subjetiva, 

destinada ao controle da moralidade social de determinada época, e objetiva, para permitir 

a sindicância da violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social 

e pela boa-fé objetiva.” (grifou-se). 

 Acerca da culpa não fazer parte do conceito de abuso de direito e, portanto, a sua 

responsabilidade ser de natureza objetiva, o Enunciado nº 37 da I Jornada de Direito Civil 

esclarece o assunto, estabelecendo expressamente que “A responsabilidade civil decorrente do 

abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.” 

 Assim, diante do exposto, alguns doutrinadores filiam-se à teoria de que a 

responsabilidade civil pelo rompimento do noivado enquadra-se no art. 186, do CC/2002, 

sendo, portanto, uma responsabilidade subjetiva, dependente da perquirição de culpa pelo 

rompimento. Nessa acepção, propugna Maria Helena Diniz (2014, p. 221) ao afirmar que “na 

sistemática de nosso Código Civil poder-se-á falar em semelhante responsabilidade em virtude 

dos seus arts. 186 e 927, segundo os quais fica obrigado a ressarcir aquele que por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem 

[...]”. De semelhante modo também dispõem Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz 

Tavares da Silva: 

O Código Civil não regula os esponsais e a responsabilidade pelo rompimento do 

noivado. é suficiente a disciplina da responsabilidade civil, constante do art. 186, que 

estabelece a regra geral dos atos ilícitos e que se aplica a todas as relações civis, como 

fundamento para aquela responsabilidade. 

[...] 
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Aplica-se, para que subsista semelhante responsabilidade, a regra do art. 186 do 

Código Civil, segundo a qual fica obrigado a ressarcir aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. 

O fundamento da responsabilidade civil no rompimento injustificado do noivado 

é a culpa, ou seja, trata-se de responsabilidade subjetiva. (MONTEIRO e SILVA, 

2016, p. 134-135) (grifou-se). 

 Os autores ora mencionados ainda chegam a indicar que deve haver um justo motivo 

para o rompimento, afirmando eles que a ausência dessa justificação dá ensejo à a 

responsabilização, utilizando como exemplos para justificar a quebra do compromisso a falta 

de honestidade, grave enfermidade, sevícia, prodigalidade, mudança de religião, dentre outros. 

Diniz (2014, p. 222) ainda assevera que “O magistrado deverá examinar cada caso de 

conformidade com os fatos e com o nível social dos envolvidos para decidir qual a causa justa 

que dará lugar à indenização.”  

Para isso, em suma, é necessária a reunião dos seguintes re- quisitos: a) promessa de 

casamento feita livremente pelos noivos; b) recusa de cumprir a promessa 

esponsalícia, expressa ou tácita, como na hipótese de ser contraído outro noivado ou 

o noivo viajar por longo tempo sem dar notícias; c) recusa injustificada; seria 

justificada a recusa, por exemplo, diante de mau comportamento do noivo, como a 

prática de infidelidade, sevícia ou injúria grave, a falta de honestidade, a aversão ao 

trabalho, ou diante de doença grave do noivo...” (MONTEIRO e SILVA, 2016, p. 

136) (grifou-se). 

Há ainda aqueles, como Flávio Tartuce que identifica o rompimento do noivado como 

abuso de direito, caracterizando-o nos moldes do art. 187 do CC/2002. Desta feita, não há 

necessidade da verificação de culpa ou justo motivo para a apuração da responsabilidade, 

bastando que o nubente que rompe o compromisso o faça de modo a exceder os limites do seu 

direito e interfira na esfera jurídica do outrem, causando-lhe dano, ainda que de cunho moral. 

O presente trabalho, no entanto, segue a linha dos doutrinadores que veem no art. 187 a 

viabilidade para a responsabilização do rompimento do noivado, justamente pelo fato do 

mencionado dispositivo não necessitar da noção de culpa para a reparação dos danos e, 

consequentemente, não há perquirição de justo motivo para o rompimento. 

Desse modo, observa-se a necessidade do juiz do caso concreto analisar a carga 

valorativa e subjetiva que fundamentam os pilares da sociedade à época do conflito, observando 

ele também que ao ocorrer abuso do direito exercido pelo agente, ou seja, ao constatar que ao 

exercer um direito que lhe era regular, a pessoa excede a ele e fere os direitos de outrem, a 

responsabilidade decorrente desse dano é objetiva, isto é, independe da constatação de culpa. 

Assim, de acordo com Alexandre Seixas da Costa (2015, p. 669-670) uma pessoa ao 

assumir um compromisso de noivado com outra possui o direito de liberdade de romper esse 
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noivado quando lhe aprouver. O preceito constitucional à liberdade está erigido no art. 5º, caput, 

da Constituição Federal de 198824. Contudo, ao exercer esse direito, qual seja, o direito de 

liberdade garantido de escolher casar quando quiser e com quem quiser, a pessoa deve primar 

pela moralidade, pelos bons costumes e, sobretudo, pela boa-fé do outro nubente. 

Visto que nenhum direito é absoluto, Alexandre Seixas (2015, p. 670), ao citar Daniel 

Sarmento, afirma que, ao analisar o caso concreto, diante de uma situação de rompimento do 

noivado, o juiz deverá sopesar os valores em conflito para se chegar a melhor solução sobre a 

reparação dos danos advindos da quebra do compromisso, sempre imprimindo maior carga 

valorativa à dignidade da pessoa humana, em razão dela ter sido estabelecida como princípio 

da Constituição Federal atual, além de estar expressamente prevista no inc. III, art. 1º da CF/8825 

como fundamento da República Federativa do Brasil. 

A liberdade não representa o único valor consagrado na Constituição, existem muitos outros 

previstos e diante disso é perfeitamente possível que, em determinadas situações, apareçam 

valores contrapostos. No caso específico do noivado, certamente que a liberdade de romper 

o noivado não deve ser absoluta porque em certas situações configuraria uma ofensa à 

integridade psicofísica do outro nubente, e a partir daí a necessidade de realizar uma 

ponderação de valores em jogo [...] (COSTA, 2015, P. 669-670). 

É preciso compreender que os princípios que estão sendo discutidos numa quebra da 

promessa de casar são de um lado a liberdade dos nubentes de escolherem casar com quem 

quiserem e quando bem entenderem. Vale lembrar que ninguém pode ser compelido a casar 

contra a sua própria vontade26, pois este entendimento não encontra previsão legal. De outro 

lado, como colocado por Costa (2015, p. 670) está a “integridade psicofísica” do nubente que 

é abandonado e que teve suas expectativas e boa-fé que foram colocadas naquele 

relacionamento frustradas em razão do rompimento, sem levar em consideração os valores 

gastos com os preparativos para a festa de casamento e futura vida conjugal. 

Assim, a melhor solução entre os dois princípios e direitos das partes deve ser buscado 

tendo como base a dignidade da pessoa humana uma vez que “nos casos envolvendo lacunas 

no ordenamento jurídico, ambiguidades no direito, colisões entre direitos fundamentais e 

                                                 

24 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes [...] (grifou-se) 

 
25 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

III - a dignidade da pessoa humana[...] 
26 Art. 5º, CF/88: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei [...] 
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tensões entre direitos e metas coletivas, a dignidade humana pode ser uma boa bússola na busca 

da melhor solução” (BARROSO, 2018, p. 290). 

Ao tratar sobre o princípio da boa-fé objetiva, Flávio Tartuce (2014), afirma que 

justamente em decorrência ao desrespeito à boa-fé objetiva é que o art. 187 do CC/2002 é 

utilizado fundamento para a responsabilização pelos danos decorrentes do rompimento do 

noivado, e não o art. 186 do CC/2002. Esse entendimento se deve ao fato de que “...não há de 

se falar em lesão ou violação de direitos quando alguém não celebra o casamento prometido, 

pois a promessa de casamento não vincula a sua celebração futura.” 

Consoante preconiza ainda Tartuce (2014, p. 22-23), três princípios fundamentais 

balizam o CC/2002, sendo um deles o princípio da Eticidade, que cuida-se do reconhecimento 

“da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das 

partes (boa-fé objetiva)” (grifo original). Para o autor, a boa-fé possui entre as suas funções a 

de limitação do comportamento humano, pois, a depender da forma como uma pessoa se 

comporta, ela pode incorrer em abuso de direito, com base no art. 187 do CC/2002. 

 Nesse sentido, pense-se no caso do nubente que efetuou todos os gastos com os 

preparativos para a festa de casamento, contratou buffet, alugou o salão para a festa, a igreja, 

distribuiu os convites, e já começou a receber os presentes. Então, 3 dias antes da celebração 

recebe uma ligação do seu noivo (a) comunicando que este (a) não pretende mais se casar. Além 

da perda financeira com os preparativos da festa de casamento, o nubente repudiado também 

recebe uma carga emocional negativa muito forte visto que a pessoa com quem ele idealizou 

uma vida conjugal o (a) está abandonando e terá o constrangimento de desfazer os arranjos para 

a cerimônia, desconvidar todos e devolver os presentes. Sua boa-fé foi frustrada em função do 

comportamento do nubente ofensor, que exerceu seu direito de liberdade em manifesto abuso 

de direito. 

4.2 Tipos de Danos e Análise Jurisprudencial 

 

 O dano constitui-se em um dos pressupostos da responsabilidade civil. Maria Helena 

Diniz (2014, p. 77) preceitua que “não pode haver responsabilidade civil sem a existência de 

um dano a um bem jurídico, sendo imprescindível a prova real e concreta dessa lesão”. 
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 A autora ora mencionada ainda sinaliza que a divisão dos danos dá-se entre morais e 

patrimoniais ao afirmar que o pagamento da indenização fica sujeito à ocorrência de algum tipo 

desses dois danos, tendo como base a extensão da lesão ao direito (DINIZ, 2014, p. 77). 

 Assim, o dano patrimonial, que é o prejuízo que uma pessoa sofre nos seus bens 

materiais, engloba em seu conceito o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente 

caracteriza-se por ser a perda que a vítima de fato sofreu no seu patrimônio. E o lucro cessante 

é o que a pessoa deixou de ganhar, de lucrar diante daquele dano que ela sofreu, conforme 

preconiza o art. 402 do CC/2002. 

O dano moral, que foi consagrado na Constituição Federal de 198827, é lesão aos bens 

imateriais de uma pessoa, ou seja, a direitos da personalidade, como a honra e a imagem, aos 

direitos fundamentais e à dignidade humana. 

 Tartuce (2018, edição digital) afirma que a reparação dos danos morais sofridos visa 

uma “compensação pelos males suportados” e não enriquecer a vítima. Maria Helena Diniz 

(2014, p. 78) acrescenta que além de compensar o sofrimento experimentado pela vítima, o 

dano moral também possui uma função de punir o causador do prejuízo. William Marques 

(2012) ainda assevera que “...o dano moral é insuscetível de avaliação pecuniária, podendo 

apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta 

mais uma satisfação do que uma indenização.” 

 A Súmula Nº 3728 do STJ prevê a possibilidade de cumulação dos danos materiais e 

morais pelo mesmo fato. Desse modo, é como se o STJ reconhecesse que também há a 

possibilidade de condenar uma pessoa ao pagamento apenas dos danos morais. 

 A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de acatar a responsabilização civil 

tanto por danos materiais quanto morais na hipótese do término do noivado no dia da cerimônia 

de casamento. Para tanto, ela expôs que apesar de o noivo ter a liberdade de escolher não casar, 

ele não o pode fazer violando direito alheio ou excedendo “manifestamente os limites impostos 

                                                 

27 Art. 5º, CF/88: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; 

 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação[...] 
28 Súmula nº 37, STJ: são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. 
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pelos bons costumes”, com fulcro nos artigos 186 e 187 do CC/2002, de modo a causar dano 

ao outro.29 

Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem sido pacífica que o simples fato de se 

romper um namoro não é motivo para que ocorra a reparação civil, uma vez que o término de 

relacionamentos faz parte dos dissabores da vida. Contudo, quando o nubente é submetido à 

situações humilhantes ou vexatórias diante do fim do relacionamento, a reparação pelo prejuízo 

extrapatrimonial se faz necessária30. 

 O entendimento ora mencionado sobre a reparação dos danos morais também é 

colacionado em outra decisão de tribunal que condiciona o pagamento de indenização para 

reparação material quando os danos são cabalmente demonstrados nos autos.31  Na 

                                                 

29 PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DESISTÊNCIA DO NOIVO NO DIA DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO. APELO 

IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Insurge-se o ora apelante, contra sentença que o condenou 

a pagar à parte autora, ora apelada, R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais e R$ 6.390,00 a título 

de danos materiais em decorrência da desistência do casamento no dia marcado para sua realização. 2. A 

desistência em relação ao compromisso assumido no noivado, por si só, não configura ato ilícito indenizável, pois 

se encontra na esfera da liberdade pessoal inafastável, já que não pode haver matrimônio sem a livre vontade 

manifestada pelos nubentes. 3. No entanto, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, se a decisão de 

rompimento \"violar direito e causar dano a outrem\" ou exceder \"manifestamente os limites impostos pelos bons 

costumes\" gerando danos a outrem, deve ser vista como ato ilícito, sujeitando-se aos efeitos do art. 927 do Código 

Civil. 4. Assim, o dano moral pode ocorrer, não pela desistência em si do casamento, mas pela forma como a 

desistência se processa. 5. Conforme consta nos autos, ficaram provadas que as condutas do apelante geraram na 

apelada expectativa razoável de que o casamento iria acontecer. Isso porque há nos autos demonstração de apreço 

pela sua então noiva; além disso, no dia anterior à data marcada para o casamento não houve nenhuma briga do 

casal, pelo contrário, o apelante foi à casa apelada, ocasião em que conversaram sobre detalhes da festa de 

casamento. 6. Dessa forma, não se pode considerar razoável o constrangimento sofrido pela apelada, considerando 

que houve o cancelamento da festa e a dispensa dos convidados no dia do seu casamento, de modo que a sua honra 

e sua dignidade restaram profundamente violados. 7. Diante disso, em razão das particularidades do presente caso, 

entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença a quo deve ser mantido. 8. Conforme 

comprovado nos autos por meio dos recibos de fls. 21/23, os danos materiais totalizam o valor de R$ 6.390,00 

(seis mil trezentos e noventa reais). 9. Pelo exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, mantendo 

a sentença vergastada em todos os seus termos. (TJ-PI - AC: 00010024920108180140 PI, Relator: Des. Hilo de 

Almeida Sousa, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Câmara Especializada Cível). 

 
30 RESPONSABILIDADE CIVIL - ROMPIMENTO DE NOIVADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA. Não ostenta procedência o pleito de indenização por dano moral em decorrência de 

rompimento de noivado, visto esse fato por si só não constitui ato ilícito. Poderá concretizar-se um ato ilícito por 

força de circunstâncias outras e disso decorrentes, como é o caso de, com o rompimento, uma pessoa submeter a 

outra a constrangimento ou a humilhação. Mas a indenização decorrerá não do rompimento em si, mas tão 

somente desse constrangimento ou humilhação, em virtude do qual é atingida a honra pessoal de outrem. 

(TJ-PR - AC: 933744 PR 0093374-4, Relator: Pacheco Rocha, Data de Julgamento: 29/05/2001, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 6068) (grifou-se). 
31 APELAÇÃO CÍVEL Nº 050050030407APELANTE: ELIENE OLIVEIRA AMORIMAPELADO: JADER 

PEREIRA GOMES DA SILVARELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O  EMENTA: 

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ROMPIMENTO DE NOIVADO - ALEGAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS AFASTADOS - DANOS MORAIS - NÃO 

CARATERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO - FATO NATURAL DA VIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O término 

de um relacionamento afetivo constitui um fato natural de vida, não havendo qualquer ilicitude a ensejar a 

responsabilidade civil de quaisquer das partes envolvidas. 2. É incabível o pedido de indenização por dano 
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contramão de toda a construção legislativa e jurisprudencial sobre o assunto em questão, uma 

decisão exarada pelo tribunal de justiça de São Paulo considera que o término de noivado 

poucos dias antes da data prevista para o casamento constitui-se como simples ato regular da 

vida, não ensejando indenização por danos morais.32 

 De fato, não são todos os términos de noivado que geram direito à indenização por danos 

morais, apenas aquelas que submetam à vítima, que foi abandonada, à situações de humilhação 

e vexame diante do rompimento. 

...é possível a reparação de danos morais se a não celebração do casamento prometido 

causar lesão psicológica ao(à) noivo(a) ou ao(à) namorado(a).29 De qualquer forma, 

também concordamos que a mera quebra da promessa não gera, por si só, o dano 

moral. Não há de se confundir o dano moral com os meros aborrecimentos que a 

pessoa sofre no seu dia-a-dia (TARTUCE, 2014). 

 Por fim, até o fechamento do presente trabalho, o STJ ainda não havia julgado recurso 

especial remetido pelo TJSP sobre a possibilidade do pagamento de danos morais no 

rompimento do noivado. Versa os autos sobre o caso de uma mulher que ajuizou ação em face 

do ex-noivo pleiteando o pagamento de danos materiais e morais em razão do rompimento a 

poucos dias da celebração do casamento. Na primeira instância ela logrou vitoriosa e teve seu 

pedido atendido em R$ 19,5 mil a titulo de danos materiais, e em R$ 10 mil, por danos morais. 

Contudo, ao subir para o TJSP por meio de recurso interposto pelo ex-noivo, que foi provido 

parcialmente, e teve a condenação em danos morais afastada. 33 

                                                 

moral decorrente do rompimento de noivado se o episódio não é marcado por nenhum acontecimento 

excepcional, como violência física ou moral, e também se não houve ofensa contra a honra ou a dignidade 

da pessoa. 3. A procedência do pedido de danos materais fica condicionada à comprovação do prejuízo. No 

caso dos autos, a apelante não comprovou ter emprestado valores ao apelado, o que impõe o afastamento 

do pleito neste particular. 4. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda 

Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos termos do voto do eminente relator.  Vitória⁄ES, 03 de Maio de 2011. PRESIDENTE, RELATOR, 

PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 50050030407, Relator : CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2011, Data da 

Publicação no Diário: 26/05/2011) (TJ-ES - AC: 50050030407 ES 50050030407, Relator: CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2011) 

(grifou-se). 

 
32 RESPONSABILIDADE CIVIL. Rompimento de noivado. O desfecho unilateral de relacionamento antes da 

data que seria a do casamento, por desamor, não constitui ato ilícito ou de ofensa ao princípio da dignidade 

humana. Ocorrência usual na sociedade, criando expectativas, frustrações, alegrias e tristezas que são 

típicas da dinâmica da vida sentimental. Indenização por danos morais impossível de ser concedida. Recurso 

desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00007233420138260464 SP 0000723-34.2013.8.26.0464, Relator: Teixeira Leite, Data de 

Julgamento: 24/07/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014) (grifou-se). 

 
33 Notícia disponível em https://costaqueirozadvogados.jusbrasil.com.br/noticias/641233216/stj-pode-avaliar-se-

cabe-dano-moral-em-rompimento-de-noivado?ref=topic_feed. Acesso em 10 de jun. 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esponsais, noivado, ou promessa de casamento são sinônimos para descrever, na 

definição tradicional, a relação entre um homem e uma mulher que decidem se casar para a 

constituição de uma família.  

Desde a antiguidade, as civilizações greco-romanas já realizavam a celebração do 

casamento, que à época era permeada por ritos religiosos. Tanto na Grécia quanto em Roma, as 

celebrações constituíam-se em três atos que de um modo geral simbolizavam a passagem da 

filha do lar do pai para o lar do futuro marido. Assim, a jovem que antes vivia na casa do pai e 

cultuava deus dele desde a infância, passa a morar com o futuro marido e a cultuar o deus dele, 

abandonando os cultos do pai. 

No antigo Direito Romano, o noivado foi considerado como um contrato no período 

pós-clássico e podiam ser exigidos judicialmente por meio da actio ex sponsu. No chamado 

período clássico, abandona-se a celebração formal do noivado e a consequente exigência 

judicial para o seu cumprimento. E, por fim, no período pós-clássico, instituiu-se as doações 

recíprocas entre os noivos, que eram sujeitas à conversão tácita da promessa de casamento. 

Aspecto interessante que acontecia à época era o fato de o pater famílias podia celebrar 

os esponsais pelos filhos, contudo, era preciso ter o consentimento do filho, consentimento este 

que não era necessário no caso da filha. O que evidencia que a escolha da mulher era renegada 

à segundo plano em comparação com o homem, que poderia escolher com quem se casar. 

A idade para contrair esponsais também era outro aspecto bastante peculiar, a partir da 

idade de sete anos já se podia contrair esponsais. Além disso, apesar de os esponsais não mais 

obrigar a pessoa a se casar, ele impunha uma série de efeitos, como o impedimento de um 

esponsal prestar depoimento contra o outro em juízo e a impossibilidade de se contrair novos 

esponsais enquanto não desfeitos os anteriores, podendo ainda ser aplicado as penalidades do 

adultério diante de eventual infidelidade da noiva. 

No Brasil, a história dos esponsais remete ao período colonial em que o direito vigente 

era o da Metrópole que era pouco desenvolvido e, aliado à distância entre os dois territórios, 

contribuiu em parte para que o Brasil adotasse critérios próprios no campo familiar. 

As Ordenações Filipinas não abordavam de forma explícita os esponsais, motivo pelo 

qual a regulamentação da matéria ficava a cargo da Igreja Católica e do Direito Canônico. A 

Lei Portuguesa de 06 de outubro de 1784 veio para mudar esse cenário e evocou para si a 

disciplina dos esponsais, para evitar pactuações clandestinas e, acima de tudo, por que a união 
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entre duas pessoas era considerada verdadeiro negócio entre as famílias. Assim, a partir da 

mencionada Lei os esponsais foram vistos como contrato solene, exigindo-se forma solene para 

a sua celebração, por meio de escritura pública, em que poderiam ser estipuladas penas para o 

caso de descumprimento, cabendo o ajuizamento de ação esponsalícia diante do seu 

inadimplemento, contudo, esse entendimento não foi bem aceito pela doutrina devido as 

consequências de um casamento forçado. 

O Direito Canônico regulava o instituto em comento de forma subsidiária conforme 

exposto nas Ordenações Filipinas, aplicando-se apenas às situações que envolvessem moral 

religiosa e tudo o que dissesse respeito à pecado, como as relações familiares e o casamento. 

Desse modo, o direito da Igreja também tratava os esponsais como contrato, em que poderia 

ser acordado arras esponsalícias em caso de inadimplemento, além do ajuizamento de ação para 

pleitear o cumprimento da promessa. Cabe ressaltar também que a Igreja só tratou da celebração 

canônica do casamento no Concílio de Trento, para diferenciá-lo dos esponsais e evitar uniões 

contrarias à doutrina sagrada. 

Após a Consolidação das Leis Civis Brasileiras feita por Teixeira de Freitas no século 

XIX, o Código de Civil de 1916 e o de 2002 não disciplinaram mais os esponsais, constituindo-

se estes atualmente apenas como uma troca de promessas mútuas feita entre os nubentes de se 

casarem no futuro e constituírem uma família. 

Assim, embora não exijam mais ato solene e formal para serem celebrados, os esponsais 

dependem de alguns critérios para que seja reconhecido, como a publicidade do ato, seja por 

meio da distribuição de convites, da troca de correspondências ou de testemunhas; também deve 

estar presente a capacidade das partes e a reciprocidade da promessa. 

O noivado não se confunde com um relacionamento casual ou com um namoro, mesmo 

os namoros qualificados. O noivado está longe de ser um relacionamento casual, pois este se 

caracteriza pela momentaneidade da relação, sendo breve, fugaz e superficial. Assim também 

está do namoro e até mesmo do namoro qualificado, pois se o casal não expressar as promessas 

mútuas de se casarem futuramente, eles nunca estiveram noivos. De igual o noivado difere da 

união estável, uma vez que nesta a convivência entre o casal se passa no tempo presente, sendo 

pública, notória, contínua e duradoura, e naquele a convivência está nos planos futuros dos 

nubentes. Vale lembrar que o prazo temporal certo não é requisito essencial para constituir o 

noivado. 

Quanto à natureza jurídica dos esponsais, embora haja divergência na doutrina sobre a 

sua classificação como contrato ou pré-contrato, considera-se o instituto como um ato jurídico 

bilateral em sentido amplo e pertencente ao Direito de Família. Refuta-se a tese de que ele é um 
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contrato ou pré-contrato introduzido no Direito das Obrigações, pois o noivado não possui 

cunho patrimonial e os nubentes ainda possuem liberdade de escolha. 

Além do mais, o Direito de família pelo princípio da afetividade e não há razão para 

considerar a relação entre duas pessoas, de longo ou curto prazo, seja tratado como um contrato, 

pois a vontade manifesta espontaneamente de casar é intrinsecamente ligada ao afeta que o 

casal sente entre si. 

O noivado acarreta consequências jurídicas, e a sua responsabilização civil tem por base 

o art. 187 do CC/2002, pois o nubente que rompe compromisso de futuro casamento possui 

liberdade para escolher quando e com quem casar, contanto que não o faça em manifesto abuso 

de direito, interferindo na esfera jurídica do noivo (a) repudiado, causando-lhe danos, ainda que 

de cunho moral. 

Desse modo, com fulcro no dispositivo ora mencionado, a responsabilidade pelo 

rompimento é objetiva, prescindindo da noção de culpa e, portanto, de alegação de justo motivo 

para desfazer o compromisso. Assim, diante do caso concreto, o juiz deve sopesar a liberdade 

do nubente ofensor e a integridade psicofísica do nubente repudiado que teve a sua boa-fé 

frustrada, levando sempre em consideração a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, 

conclui-se ser possível que o nubente ofensor seja condenado ao pagamento de verbas 

indenizatórias tanto por dano material quanto por dano moral, ante a violação dos deveres 

jurídicos. 
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