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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa apresentar o instituto da união estável, com enfoque nas 

famílias simultâneas e na teoria do Poliamor. Dentre os objetivos da pesquisa serão abordadas 

a evolução histórica na legislação brasileira com as principais mudanças trazidas pela 

Constituição de 1988 e pelo Código Civil de 2002 no tratamento da matéria, bem como os 

princípios que regem essas relações. Ainda serão tratados os conceitos doutrinários e os 

requisitos para a formação da união estável, assim como a grande dificuldade dos tribunais em 

enquadrar o instituto, devido à existência de alto grau de subjetividade. Por fim, destaca-se a 

questão da monogamia e a percepção da doutrina sobre o reconhecimento das relações 

poliafetivas, modalidade de relacionamento familiar que vem sendo intensamente debatida 

pelo Direito de Família. 

 

Palavras chaves: Direito de Família; União Estável; Famílias Simultâneas; Uniões Paralelas; 

Poliamor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 This research aims to present the institute of stable union, with focus on the 

simultaneous families and the theory of the Polyamory. Among the objectives of the research 

will be approached the historical evolution in the Brazilian legislation with the main changes 

brought by the 1988 Constitution and by the Civil Code of 2002 in the treatment of the matter, 

as well as the principles that govern these relations. The doctrinal concepts and the 

requirements for the formation of the stable union will still be understood, as the great 

difficulty of the courts in framing the institute due to the existence of a high degree of 

subjectivity too. Finally, there is the issue of monogamy and the perception of the doctrine on 

the recognition of poly-affective relations, a mode of family relationship that has been 

intensely debated by Family Law. 

 

Key words: Family Law; Stable union; Simultaneous Families; Parallel Unions; Polyamory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As instituições religiosas sempre tiveram muita influência na sociedade brasileira. 

Como conseqüência, vivenciou-se na história pátria a demora no reconhecimento de alguns 

institutos do Direito de Família, em especial a União Estável.  

 A Constituição Federal de 1988 representa um marco para a evolução do pensamento 

e dela se extrai o diagnóstico de que a união estável é, finalmente, considerada entidade 

familiar. Posteriormente, o Código Civil de 2002 deu maior grau de especificação ao instituto, 

anotando os requisitos essenciais para a sua caracterização. 

 A Carta Magna de 1988 também inovou ao dar valor normativo aos princípios, que 

antes serviam apenas como uma orientação ao ordenamento jurídico. Neste novo momento, 

tornou-se fundamental a sua aplicação para que se alcance o ideal de justiça.  

 Dentro desta lógica, onde os princípios gozam de força normativa e a eles é garantida 

a eficácia imediata, ganhou notoriedade à problemática acerca do sistema monogâmico 

imposto como única forma aceitável de constituição familiar.  

Parte da doutrina vai considerar a monogamia um princípio que deve ser ponderado 

com base em valores e outros princípios. Por outro lado, existem os que defendem que ela é 

uma regra que não pode ser quebrada. O sentido dessa discussão está na aplicação ou não do 

princípio da monogamia na união estável, por analogia ao casamento. Uma vez que a 

monogamia não é considerada base organizacional da estrutura familiar na união estável, dá-

se margem para o surgimento das chamadas famílias simultâneas ou paralelas. 

Ademais, este trabalho aborda outro tema polêmico, o chamado Poliamorismo. O 

estudo da Teoria do Poliamor também envolve a questão da monogamia e é relevante por 

esclarecer confusões conceituais cometidas por vários autores. Essa falta de consenso sobre a 

origem das expressões causa inúmeras injustiças. 

 Em relação à metodologia adotada, optou-se pelo estudo de determinados indivíduos, 

instituições e grupos com a finalidade de obter generalizações, onde teremos caracterizada a 

pesquisa qualitativa e bibliográfica. Qualitativa por estar fundado na análise de trabalhos que 

guardem relação com o Direito de Família. Bibliográfica por partir de um referencial teórico 

previsto em obras como livros, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorados, 

além de artigos acadêmico-jurídico-científicos.  

 Por fim, a presente pesquisa irá expor as questões que envolvem a união estável e todo 

o seu contexto e espera-se que, ao final deste estudo, seja possível responder a seguinte 
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pergunta: o ordenamento jurídico brasileiro está preparado para lidar com as diversas formas 

de famílias que surgiram através do reconhecimento da união estável como entidade familiar?  
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1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA UNIÃO ESTÁVEL NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

As sucessivas mudanças legislativas no campo do Direito de Família, no Brasil, só 

começaram a aparecer no final do século XIX. Com o passar do tempo, a evolução do 

pensamento culminou na Constituição Federal de 1988, de onde se extrai o reconhecimento 

do instituto a ser explorado nesta presente pesquisa: a União Estável. 

O Código Civil de 2002 veio em seguida consolidar a matéria, ditando as regras 

básicas para sua composição. Buscou também ajustar-se aos anseios sociais, preservando os 

valores culturais da sociedade brasileira. 

 

1.1 – DA LEGISLAÇÃO ESPARSA 

 

Graças à colonização de origem portuguesa, a Igreja Católica sempre teve influência 

na sociedade brasileira. Tal fato pode ser observado com o advento da primeira Constituição 

Brasileira, em 1824, quando ficou estabelecido a religião Católica Apostólica Romana como a 

oficial do Império Brasileiro1. 

Devido a essa grande interferência da Igreja, o casamento civil só foi regulamentado 

após a proclamação da República, em janeiro de 1890, com o Decreto nº 181. A partir deste 

momento foram considerados válidos somente os casamentos realizados conforme referida 

regulamentação. Em 24 de fevereiro de 1891, o artigo 72, §4º da Constituição Republicana 

versou que “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”. 

Desta maneira, reafirmando o Decreto n°181.  

Em contrapartida, apenas em 1977, com a Lei n° 6.515, instaurou-se o divórcio na 

legislação brasileira. Significa dizer que durante um longo período histórico, não era 

permitido no país à dissolução do vínculo matrimonial, sendo possível, tão somente, a 

separação de corpos. Por este motivo, alguns casais que se encontravam separados de fato, 

enxergavam na união estável a única alternativa para sua situação. Em síntese, a união estável 

compreendida no passado, ocorria basicamente pela falta de opção na legislação brasileira.

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves2, durante esse lapso legislativo em relação ao 

                                                           
1 ESPINOSA, Marcello. Evolução Histórica da União Estável. p. 5. Disponível em: 

<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_evolucao_historica_da_uniao_estavel_0.pdf>  . 

Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 519. 
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instituto, a doutrina clássica classificava a união duradoura entre o homem e a mulher, sem a 

realização do casamento, como concubinato, também conhecido como “união livre”. No 

mesmo sentido, Washington de Barros Monteiro3, acrescenta que essa união era caracterizada 

pela vida prolongada em comum, sob a mesma moradia e com aparência de casamento. Na 

época, a diferenciação entre a união livre e o casamento se dava pela liberdade de descumprir 

os deveres inerentes a este. Como conseqüência, entendia-se que o concubinato poderia ser 

rompido a qualquer momento, independente do tempo de sua duração, sem que fossem 

reconhecidos direitos ao concubino desprezado.  

O Código Civil de 1916 deixava clara a sua preferência legal pela família constituída 

através do casamento, em detrimento da família baseada na união estável.  O texto codificado 

abarcava algumas restrições a esse tipo de convivência, como a proibição de benefícios ou 

doações testamentárias do homem casado à concubina, bem como a vedação desta como 

beneficiária de seguro de vida4. 

Apesar da rejeição social e da tentativa do legislador de coibir a existência de relações 

amorosas fora do casamento, tais vínculos afetivos sempre existiram e, com o intuito de evitar 

grandes injustiças, alguns tribunais e a legislação esparsa começaram a reconhecer direitos 

dos concubinos, principalmente no que diz respeito aos casos de concubinato puro5. Nas 

palavras de Álvaro Villaça Azevedo6: “Nesse estado de coisas, foi importante o surgimento de 

uma legislação extravagante, em defesa do concubinato, e de uma jurisprudência, em 

evolução constante, nesse mesmo sentido, de caráter jurídico, mas de cunho eminentemente 

judicial”. 

Nesta linha, o Decreto-Lei n° 7.036 de 1944 estabeleceu, no parágrafo único do artigo 

21 o seguinte: 

 

[...] Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não haverá distinção entre os filhos 

de qualquer condição, bem como terá os mesmos benefícios do cônjuge legítimo, 

caso este não exista ou não tenha direito ao benefício, a companheira mantida pela 

vítima, uma vez que haja sido declarada como beneficiária em vida do acidentado, 

                                                           
3 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – 37. Ed. Atualizada por Cristina Beatriz Tavares 

da Silva, 2004, v. 2. p. 30-31 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito 

de Família – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 519. 
4 ESPINOSA, Marcello. Evolução Histórica da União Estável. p. 6. Disponível em: 

<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_evolucao_historica_da_uniao_estavel_0.pdf>  . 

Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
5 O tema “concubinato” será tratado em capítulo específico desta presente pesquisa. 
6 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2011. p.174 apud 

ESPINOSA, Marcello. Evolução Histórica da União Estável. p. 6. Disponível em: 

<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_evolucao_historica_da_uniao_estavel_0.pdf> . 

Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
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na carteira profissional, no registro de empregados, ou por qualquer outro ato solene 

de manifestação de vontade.  

 

Em 23 de dezembro de 1963, a Lei n° 4.297 entendeu pela possibilidade de concessão 

de pensão a companheira sobrevivente de servidor civil, militar ou autárquico, desde que 

preenchido o requisito temporal de cinco anos, tendo convivido maritalmente, até a data de 

seu óbito. 

A Lei n° 4.242 de 1963 também admitiu que o servidor civil, militar ou autárquico, 

com tanto que esteja desquitado e não responda pelo sustento da esposa, possa abater de seu 

imposto de renda os gastos referentes à pessoa que dependa exclusivamente de seus cuidados 

financeiros, observados o prazo mínimo de 5 anos de dependência econômica. 

 A Súmula 35 do Supremo Tribunal Federal, de 1963, reconhecia que “em caso de 

acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do 

amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio”. Posteriormente, a Súmula 

380, de 1964, trouxe a seguinte redação: “Comprovada à existência de sociedade de fato entre 

os concubinos, é cabível sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo 

esforço comum”. 

 Nota-se que algumas decisões judiciais firmaram a compreensão de que o 

concubinato, pra dar origem à sociedade de fato, necessitaria de provas da efetiva colaboração 

dos concubinos para a existência de um patrimônio comum. Conforme mencionado na 

Súmula 380 de 1964.  

Parte da doutrina e da jurisprudência respondeu argumentando que a sociedade de fato 

dos concubinos demonstra caráter diferenciado da sociedade de fato comum, por ter como 

escopo principal a constituição da família de fato. Isto é, o reconhecimento do esforço comum 

poderia ser avaliado, pura e simplesmente, através da permanência da concubina no lar e o 

cuidado da mesma com as lides domésticas e os filhos do casal. A partilha igualitária dos bens 

conquistados durante a união é uma conseqüência desse entendimento7. 

A Súmula n° 382 do Supremo Tribunal Federal também inovou com o texto: “A vida 

em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do 

concubinato”. 

                                                           
7 ESPINOSA, Marcello. Evolução Histórica da União Estável. p. 7. Disponível em: 

<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_evolucao_historica_da_uniao_estavel_0.pdf> . 

Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
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Outro marco para o instituto da união estável foi a já mencionada Lei do Divórcio, em 

1977, uma vez que, desta maneira extinguiu-se o caráter de indissolubilidade do vínculo 

matrimonial, possibilitando um maior reconhecimento da família formada pela união de fato.  

 

1.2 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Com a Constituição Federal de 1988, finalmente a união estável foi reconhecida como 

entidade familiar. No art.226, §3° está indicado que: “Para efeito de proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar a sua conversão em casamento”. Pela interpretação do texto constitucional, a união 

estável não é igual ao casamento, caso contrário não haveria necessidade da conversão de um 

ao outro. Por esta razão, os dois institutos recebiam tratamento diferenciado em algumas 

questões, como por exemplo, em matéria sucessória. 

A união estável entra, portanto, no patamar de entidade familiar, saindo de vez do 

ramo do direito das obrigações, onde era classificada como sociedade de fato. Restou 

demonstrado que a formação da família não mais dependia, exclusivamente, do casamento, 

ocorrendo o fenômeno do pluralismo familiar. Desta maneira, cria-se um espaço para o 

reconhecimento de entidades familiares, como a família monoparental e a advinda da união 

estável. 

É importante destacar que apesar do reconhecimento de entidade familiar, a 

Constituição Federal não se preocupou em regulamentar o instituto da união estável, deixando 

a especificação como tarefa para a legislação ordinária. Com este propósito, as Leis n° 8.971 

de 1994 e n° 9.278 de 1996 foram editadas, conforme será visto a seguir. 

 

1.3 – DA LEI N° 8.971/94 E DA LEI N° 9.278/96 

 

No ano de 1994, com a intenção de dar mais efetividade ao artigo 226, §3 da CF/88, 

surge a Lei n° 8.971, trazendo alguns requisitos para o instituto. Dentre eles, podemos citar a 

exigência de um prazo de convivência ou coabitação de 5 anos, constante no artigo 1°, ou o 

nascimento de filhos em comum. Vale lembrar que, anterior a norma, a Súmula 382 do STF já 

dispensava o requisito da convivência sob o mesmo teto, uma vez que a exigência não 

demonstrava nenhuma incidência prática. O artigo 2° da Lei n° 8.971, também inovou ao 

prever o reconhecimento do companheiro sobrevivente como herdeiro, de acordo com 
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algumas restrições, como por exemplo: o direito ao usufruto da quarta parte dos bens do de 

cujus, se não houver filhos ou comuns e enquanto não constituir nova união; o direito ao 

usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver filhos, porém sobrevivam 

ascendentes; e o direito a totalidade da herança na falta de ascendentes e descendentes.  

Ainda sobre a lei em destaque, aos companheiros era garantido o direito de pleitear 

alimentos conforme o rito da Lei n°5.478 de 1968 (Lei de Alimentos). Tal previsão foi 

amplamente aceita, uma vez que não deixava o convivente em situação de desamparo. Além 

disso, o artigo 3° reconheceu que o companheiro teria direito à meação do patrimônio comum, 

adquirido por sua colaboração8. 

Em seguida, no ano de 1996, outra lei versou sobre o tema. A Lei n° 9.278 de 1996 

reconheceu como entidade familiar à convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida 

com objetivo de constituição de família. Diferentemente do exigido na Lei n° 8.971 de 1994, 

o novo texto codificado dispensa o requisito temporal.  

Neste sentido, podemos citar ainda outras mudanças: o artigo 2° que versa acerca dos 

direitos e deveres dos conviventes, como o respeito e a consideração mútuos, a assistência 

moral e material recíproca e ainda, a guarda, o sustento e a educação dos filhos em comum; o 

artigo 5°, que dispõe sobre a participação patrimonial prevendo que “Os bens móveis e 

imóveis adquiridos (...), na constância da união estável e a título oneroso, são considerados 

fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e 

em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito”; o parágrafo único do artigo 

7° que reconheceu o direito real de habitação como direito sucessório, relativo ao imóvel 

utilizado como residência da família, desde que o companheiro (a) sobrevivente não tenha 

constituído nova união; o artigo 8º que diz que por requerimento ao Oficial do Registro Civil 

da Circunscrição de seu domicílio, os conviventes poderiam a qualquer tempo e de comum 

acordo, requerer a conversão da união estável em casamento; e, por fim, o artigo 9° que 

assegurava o segredo de justiça, garantindo que toda a matéria sobre a união estável é de 

competência do Juízo da Vara de Direito de Família. 

Tanto a Lei n° 8.971/94 quanto a Lei n° 9.278/96 conviviam no cenário jurídico 

brasileiro sendo balizadas por doutrina e jurisprudência. Com o advento do Código Civil de 

2002, ambas as leis foram revogadas9.  

 
                                                           
8 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 327-328. 
9 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 329. 
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1.4 – DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

O Código Civil de 2002 consolidou a matéria relativa à união estável. As regras 

básicas sobre o instituto estão descritas nos artigos 1.723 a 1.727 que versam sobre seus 

efeitos pessoais e patrimoniais. Para as normas relacionadas aos alimentos, é usado o artigo 

1.694 e seguintes da mesma legislação.  

Alguns dispositivos do novo Código também podem ser aplicados para equiparar o 

casamento à união estável por analogia, como é o exemplo do artigo 499, que reconhece a 

possibilidade de compra e venda de bens, excluídos da comunhão, entre cônjuges. Sendo uma 

norma não restritiva da autonomia privada ou de exceção, não há motivos para não ser 

aplicada por analogia aos companheiros.  

No que tange a sucessão hereditária, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 10 

de maio de 2017, o julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 646721 e 878694 sobre a 

equiparação entre cônjuges e companheiros nas questões sucessórias. A decisão foi proferida 

com repercussão geral e nela consta a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1.790 do 

Código Civil de 2002, que estabelecia diferenciação entre cônjuges e companheiros na 

sucessão dos bens. Referida decisão estende seus efeitos independentemente da orientação 

sexual. 

O advogado Flávio Tartuce10afirmou sobre a decisão:  

 
[...] na minha opinião, não ficaram claras algumas questões como, por exemplo, se 

o companheiro é ou não herdeiro necessário. Declarou-se a inconstitucionalidade 

do artigo 1.790, mas a principal questão [se o companheiro é ou não herdeiro 

necessário] não foi apontada. Portanto, isso ainda vai demandar debates na 

comunidade jurídica. Aplica-se o artigo 1.829 [a qual versa sobre a sucessão 

legítima], mas ainda existem questões pendentes. O julgamento até indica que sim 

[o companheiro é herdeiro necessário], mas não está expresso na tese final. 

 

 Já a doutrinadora Maria Berenice Dias11 afirmou, em um artigo publicado em seu 

próprio site, que o Supremo Tribunal Federal acertou ao não diferenciar o casamento da 

união estável. Complementou dizendo que é descabida a tentativa de limitar a decisão à 

questão da concorrência sucessória. Em suas palavras: 

 

                                                           
10 TARTUCE, Flávio. Supremo decide pela inconstitucionalidade do artigo 1.790e põe em igualdade 

cônjuge e companheiro. Disponível em <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/457154346/stf-encerra-

julgamento-sobre-a-inconstitucionalidade-do-art-1790-do-codigo-civil> Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
11 DIAS, Maria Berenice. Supremo acertou ao não diferenciar união estável de casamento. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_13054)Supremo_acertou_ao_nao_diferenciar_uniao_esta

vel_de_casamento.pdf> Acesso em: 03 de novembro de 2017. 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/457154346/stf-encerra-julgamento-sobre-a-inconstitucionalidade-do-art-1790-do-codigo-civil
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/457154346/stf-encerra-julgamento-sobre-a-inconstitucionalidade-do-art-1790-do-codigo-civil
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O STF limitou-se a apreciar o objeto da ação. Não poderia transbordar dos limites da 

demanda. No entanto, como o fundamento foi a afronta ao princípio da igualdade, 

não tem aplicação somente quanto à forma de divisão do patrimônio quando da 

morte de um dos parceiros. Espraia-se para toda e qualquer diferenciação tanto no 

âmbito do Direito de Sucessões como no Direito de Família e em todas as distinções 

estabelecidas na legislação infraconstitutcional.  

 

Em complemento, o Novo Código de Processo Civil também tratou da matéria, 

buscando equiparar a união estável ao casamento para fins processuais. Um exemplo disto 

está no artigo 144 do CPC de 2015, incisos III e IV quando foi ampliado o impedimento do 

juiz em casos em que for parte seu cônjuge ou companheiro. No antigo artigo 134, incisos IV 

e V do CPC anterior, havia apenas a alusão ao cônjuge do juiz, excluindo, caso houvesse, o 

seu companheiro (a).  

Ainda sobre o artigo 144 do CPC de 2015, o inciso VIII afirma que há impedimento 

do juiz quando “figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”. 

Dando seguimento, o artigo 145, inciso III do novo CPC, confere motivo de suspeição 

do julgador o fato de ser qualquer das partes credora ou devedora de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau. No diploma anterior, o 

dispositivo referente ao assunto excluía o companheiro do texto legal. 

No artigo 244, inciso II, do CPC/2015 é possível encontrar direito da personalidade, 

uma vez que seu texto discorre sobre a proteção do luto de família, garantindo ao 

companheiro, no que diz respeito à citação, que esta não acontecerá no dia do falecimento e 

nos sete dias seguintes. O artigo 217, inciso II do CPC/1973 não fazia menção ao 

convivente12. 

Outra modificação ocorreu com os requisitos da petição inicial. De acordo com o 

CPC/2015 se faz necessário a identificação de união estável, caso haja, na qualificação das 

partes. Nos termos do artigo 319, inciso II,  

 
A petição inicial indicará: II – os nomes, os pronomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu.  

 

                                                           
12 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 330. 
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Diante deste fato, há de se pensar que o dispositivo citado é mais um passo no 

reconhecimento de que a união estável cria um estado civil13.  

No que tange as provas, o artigo 388, inciso III do CPC/2015, estabeleceu que o 

companheiro não fosse obrigado a depor sobre fatos que gerem a desonra de seu cônjuge, 

companheiro ou de parente em grau sucessível. Mais uma vez, no texto legal anterior não se 

fazia qualquer menção ao convivente14.  

Ainda a respeito das provas e compartilhando a mesma linha de raciocínio, o artigo 

391, parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “Nas ações que versarem sobre bens imóveis 

ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá 

sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens”. 

Novamente, o código anterior não apresentava nenhuma regra relativa à união estável. 

O artigo 477, §2°, inciso I, também faz alusão à união estável, quando coloca no rol de 

testemunhas impedidas de depor: 

 
O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o 

colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou 

afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao 

estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute 

necessária ao julgamento do mérito. 

 

A respeito do inventário, o artigo 616, inciso I do CPC/2015, também reconheceu a 

legitimidade concorrente do companheiro supérstite, deixando-o no mesmo patamar do 

cônjuge.  

Por fim, anota-se que o Código Civil de 2002 não foi totalmente claro quanto ao 

instituto da união estável, deixando alguns questionamentos sem resposta, como será estudado 

mais adiante nesta presente pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 330. 
14 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 330. 
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2. UNIÃO ESTÁVEL E OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

O Direito de Família é o ramo do Direito Civil que tem por objetivo o estudo de 

institutos jurídicos como o casamento, a união estável, relações de parentesco, filiação, 

alimentos, bem de família, além da tutela, curatela e guarda15. 

A idéia de família no direito contemporâneo é pautada na comunhão de afeto entre os 

indivíduos que coabitam o mesmo espaço doméstico, vinculados por parentesco, formando 

um núcleo familiar. O Direito de Família tem relação com os direitos existenciais e engloba a 

pluralidade de entidades familiares e a igualdade entre homens e mulheres na convivência 

familiar. 

A seguir, será tratado o instituto da união estável, bem como os requisitos para a 

caracterização desta e os princípios que permeiam as relações familiares. 

 

2.1 – DO CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

O Código Civil de 2002 não apresenta um conceito de família e limita-se a reconhecer 

a união estável como entidade familiar, apresentando os requisitos necessários para a 

constituição dessa união. A tarefa de conceituar a família ficou com a Lei n° 11.340 de 2006, 

conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, que definiu a família como qualquer 

relação íntima de afeto16.  

Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil de 2002: “é reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar”. O dispositivo 

regulamenta o artigo 226, §3°, da CF/1988.  

No entendimento de Antônio Carlos Mathias Coltro17, a união estável se origina “a 

partir do instante em que resolvem seus integrantes iniciar a convivência, como se fossem 

casados, renovando dia a dia tal conduta, e recheando-a de afinidade e afeição, com vistas à 

manutenção da intensidade”.  

                                                           
15 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 1. 
16 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 386. 
17 COLTRO, Antônio Carlos Mathias. A união estável: um conceito? In: Direito de família: aspectos 

constitucionais, civis e processuais. Coordenação de Thereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

v. 2. - A união estável: um conceito...,v.2, p.37 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, 

volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 525. 
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Com pensamento similar, Carlos Roberto Gonçalves18 acrescenta ainda que a ausência 

de formalismo reflete uma forte característica da união estável, não estando sujeita a qualquer 

tipo de solenidade para a sua formação. Ou seja, para que a união estável exista não se faz 

necessária a elaboração de escritura pública entre as partes ou qualquer decisão judicial de 

reconhecimento.  

Neste sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso19, do STF discursou que 

 
[...] não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte à companheira 

que a união estável seja declarada judicialmente, mesmo que vigente formalmente o 

casamento, de modo que não é dado à Administração Pública negar o benefício com 

base nesse fundamento. [...]. Embora uma decisão judicial pudesse conferir maior 

segurança jurídica, não se deve obrigar alguém a ir ao Judiciário 

desnecessariamente, por mera conveniência administrativa. O companheiro já 

enfrenta uma série de obstáculos decorrentes da informalidade de sua situação. Se ao 

final a prova produzida é idônea, não há como deixar de reconhecer a união estável e 

os direitos daí recorrentes. 

 

 A Desembargadora Maria Berenice Dias20 também acredita que a união estável se 

inicia com a convivência e, a partir daí, um simples fato jurídico evolui para um ato jurídico, 

diante dos direitos que surgem dessa relação. Ademais, explica que: 

 
Por mais que a união estável seja o espaço do não instituído, à medida que é 

regulamentada ganha contornos de casamento. Tudo o que está disposto sobre as 

uniões extramatrimoniais tem como referência a união matrimonializada. Com isso, 

aos poucos, vai deixando de ser uma união livre para se tornar em união amarrada às 

regras impostas pelo Estado.  
 

 Sobre isto, o jurista Rodrigo Cunha Pereira21 compreende ser infeliz a equiparação 

entre o casamento e a união estável levada a efeito, afinal, há uma tentativa de impor as regras 

do casamento para quem não optou por ele. Em suas palavras diz que: “regulamentar a união 

estável é praticamente acabar com ela, matá-la em sua essência, que é exatamente como estar 

preso às regras do casamento”.  

                                                           
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 525. 
19 STF, Mandado de Segurança 330.008, Distrito Federal, 03.05.2016 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, 

v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 333. 
20 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 386. 
21 PEREIRA, Rodrigo Cunha. Concubinato e união estável. p. 112 apud DIAS, Maria Berenice. Manual de 

Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 387. 
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Deste modo, verifica-se a existência de um paradoxo entre não desejar a intervenção 

do Estado nas relações íntimas e, ao mesmo tempo, precisar da sua interferência para dar 

legitimidade e segurança jurídica ao elo mais fraco da relação22. 

 É notável a semelhança entre o casamento e a união estável. Ambos os institutos são 

estruturas formadas com base na comunhão de afeto entre os envolvidos do núcleo familiar. 

Sua diferença consiste, precipuamente, no fato do matrimônio ter início com a aprovação do 

Estado e a elaboração de termo inicial, enquanto a união estável necessita, basicamente, da 

convivência e da consolidação do comprometimento, inexistindo o rito formal para o seu 

surgimento. 

  

2.2 – DOS REQUISITOS 

 

A respeito dos requisitos necessários para a constituição de uma união estável, o 

Professor Álvaro Villaça23 de Azevedo descreve que: 

 
Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao público como o 

casamento, em que os companheiros são conhecidos, no local em que vivem, nos 

meios sociais, principalmente de sua comunidade, junto aos fornecedores de 

produtos e serviços, apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o povo, 

em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros ‘o papel passado’. Essa 

convivência, como no casamento, existe com continuidade; os companheiros não só 

se visitam, mas vivem juntos, participam um da vida do outro, sem termo marcado 

para se separarem. 
 

Neste contexto, os requisitos para a caracterização da união estável devem ser: a 

publicidade, no sentido de não ser uma relação escondida da sociedade; a continuidade; a 

durabilidade; e a intenção dos companheiros de configurarem uma família.  

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho24 dividem os requisitos em 

“elementos caracterizadores essenciais” e “elementos caracterizadores acidentais”. No 

primeiro grupo encontramos a publicidade, a continuidade, a estabilidade e a intenção de 

constituição familiar. No segundo estão compreendidos o tempo, a coabitação e a prole 

comum. Com a divisão, conseguimos perceber o alto grau de subjetividade presente no 

primeiro grupo, motivo pelo qual a jurisprudência tem variado constantemente no 

enquadramento do instituto da união estável. 

                                                           
22 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 387. 
23 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Comentários..., 2003, p. 255 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: 

Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 332. 
24 FILHO, Rodolfo Pamplona; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso..., p. 429-436 apud TARTUCE, Flávio. 

Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 332. 
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É interessante notar que em nenhum dos dois grupos apresentados acima, o dever de 

lealdade, encontrado no artigo 1.724 do CC de 2002, é considerado requisito para o 

reconhecimento de uma união estável. 

 Em um julgado do Rio Grande do Sul25, o Tribunal de Justiça não caracterizou como 

união estável a relação de duas pessoas que namoravam há 8 anos, mas não chegaram a 

constituir família. A inexistência de união estável foi entendida nos seguintes termos: 

 
No caso em apreço, restou incontroversa – o próprio réu/embargado não nega – a 

existência do relacionamento amoroso público, contínuo e duradouro mantido entre 

as partes. Contudo, faltou um requisito essencial para caracterizá-lo como união 

estável: inexistiu o objetivo de constituir família. Com efeito, durante os longos anos 

de namoro mantido entre os litigantes, eles sempre mantiveram vidas próprias e 

independentes. Realizaram várias viagens juntos, comemoraram datas festivas e 

familiares, participavam de festas sociais e entre amigos, a autora realizava compras 

para a residência do réu - pagas por ele -, às vezes ela levava o carro dele pra lavar, e 

consta que ela gozou licença-prêmio para auxiliar o namorado em um momento de 

doença. Contudo, ainda que o relacionamento amoroso tenha ocorrido nesses 

moldes, nunca tiveram objetivo de constituir família. Isso porque, ainda que ambos 

fossem livres e desimpedidos – ela solteira e ele separado – permaneceram 

administrando separadamente suas vidas. Embora a embargante auxiliasse o 

embargado realizando, às vezes, tarefas que o ajudavam na administração da casa 

dele, como por exemplo, fazer compras no supermercado, até tais compras eram 

pagas separadamente: ela pagava as dela, e as dele eram por ele pagas. 
 

Verifica-se, no caso concreto, que a diferença precípua para distinguir o namoro da 

união estável foi o intuito da constituição de família.  

Outro exemplo da variação jurisprudencial sobre a matéria foi uma decisão do 

Superior Tribunal de Justiça26 que utilizou a expressão “namoro qualificado” para caracterizar 

um namoro longo, onde se entendeu que os requisitos para a configuração de união estável 

também não estavam presentes. A conclusão foi à seguinte:  

 
O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito 

essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade 

familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera 

proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais 

abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do 

efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os 

companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída. 

Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda 

que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se 

considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e 

interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos 

                                                           
25 TJRS, Processo 70008361990, 4.º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decisão de 

13.08.2004 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio 

de Janeiro: Forense, 2017. p. 333. 
26 STJ, REsp 1454643 / RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Marco AurélioBellize, j. 03/03/2015, Dje 10/03/2015. 

Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178417344/recurso-especial-resp-1454643-rj-2014-

0067781-5>. Acesso em: 25 de novembro de 2017. 
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distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir 

conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos 

tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se 

à realidade social. 

Da análise acurada dos autos, tem-se que as partes litigantes, no período 

imediatamente anterior à celebração de seu matrimônio (de janeiro de 2004 a 

setembro de 2006), não vivenciaram uma união estável, mas sim um namoro 

qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento projetaram para 

o futuro – e não para o presente –, o propósito de constituir uma entidade familiar, 

desiderato que, posteriormente, veio a ser concretizado com o casamento.  
 

Seguindo essa linha, constata-se que a jurisprudência nomeou vários institutos 

próximos à convivência que, no entanto, não caracterizavam a união estável.  

Superados esses aspectos diferenciadores, vale ressaltar a inovação trazida pelo 

Código Civil de 2002, em que a norma reconheceu a possibilidade de uma pessoa separada de 

fato ou judicialmente constituir união estável com terceiro. Nos termos do artigo 1.723, §1º: 

“A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521; não se 

aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente”.  

Tal questão sempre dividiu a doutrina, pois alguns estudiosos acreditam que a norma 

incentiva situações de confusão patrimonial, uma vez que será difícil apontar se um bem 

adquirido foi na constância do casamento ou no momento da união estável. A jurista Maria 

Helena Diniz27 critica a nova regra e entende que nesses casos, a pessoa separada de fato não 

constituiria união estável, constituindo apenas uma sociedade de fato, in verbis:  

 
[...] como poderia o ilícito (adultério) acarretar direitos e obrigações, se a ele só 

deveriam impor sanções? Por isso, poder-se-ia, entendemos, admitir a essa união 

algum efeito como sociedade de fato e não como união estável, ante o princípio de 

que se deve evitar o locupletamento indevido. 

 

Mesmo com as críticas, a norma permanece em vigor e tem grande dimensão social. O 

Professor Álvaro Villaça Azevedo28 defende a inovação afirmando que: 

 
No Brasil, é situação notória, admitida, atualmente, pela própria sociedade, a 

existência de novas uniões familiares por pessoas separadas de fato, que, certamente, 

estariam desprotegidas, se fosse editado esse texto projetado. Com isso, estaríamos 

retrocedendo na história e fazendo voltar às injustiças do passado, principalmente 

contra a mulher brasileira, em agressão ao próprio direito natural. Não se pode 

legislar contra a realidade social. 

                                                           
27 DINIZ, Maria Helena. Curso..., 22. Ed., 2007, v.5, p. 368 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito 

de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 338. 
28 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Comentários..., 2003, p. 258 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: 

Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 338. 
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Diante da realidade brasileira, onde é bastante comum as pessoas se separem de fato, 

mas não procurarem o judiciário para formalizar o desquite, resta claro a importância da 

inovação trazida pelo Código Civil, que antepõe direitos existenciais a direitos patrimoniais29. 

 

2.3 – DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Segundo Paulo Bonavides30 emergiu da Constituição Federal a conversão dos 

princípios constitucionais em verdadeiro alicerce normativo. Significa dizer que, antes da 

Carta Magna de 1988, os princípios serviam apenas para orientar o sistema jurídico, sem 

gozar de força normativa. 

A Constituição Federal de 1988 garantiu aos princípios eficácia imediata e os tornou 

fundamentais para a aplicação do ideal de justiça. O Código Civil de 2002 também buscou 

adaptar-se aos novos moldes sociais, preservando os valores culturais da sociedade brasileira. 

 Dito isto, será apresentado, a seguir, os princípios do Direito de Família mais 

relevantes para o conteúdo deste trabalho.  

  

2.3.1  Princípio do Respeito e da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Está descrito no artigo 1°, inciso III da Constituição Federal de 1988 e corresponde à 

base da unidade familiar, sendo considerado o princípio dos princípios31.  

Segundo o entendimento de Plácido e Silva32:  

 
[...] dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, consideração), 

em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa serve de base 

ao próprio respeito em que é tida: compreende-se também como o próprio 

procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito público; em sentido 

jurídico, também se estende como a dignidade a distinção ou a honraria conferida a 

uma pessoa, consistente em cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, 

indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico. 

 

                                                           
29 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 338. 
30 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 237 apud DIAS, Maria Berenice. Manual de 

Direito de Família. 2016, p.39. 
31 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 7. 
32 SILVA, Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. II; São Paulo: Forense, 1967, p. 526 apud LEMISZ, Ivone 

Ballao. O princípio da dignidade da pessoa humana.  Disponível em 

<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana>. Acesso em: 

04 de novembro de 2017. 
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 Verifica-se que o princípio do respeito e da dignidade da pessoa humana pressupõe 

uma série de valores morais inerentes a pessoa, valores estes que se adéquam a realidade e 

modernização da sociedade. 

 

2.3.2  Princípio da Solidariedade Familiar 

 

 A solidariedade se apresenta no artigo 3°, inciso I da CRFB/1988, e é conhecida por 

ser um ato humanitário de preocupação com o outro. É através dela que se fundamenta o 

dever de prestar alimentos quando se necessita.  

 Vale frisar que a solidariedade não deve ser meramente material, mas também afetiva 

e psicológica. Maria Berenice Dias33 entende que  

 
[...] ao gerar deveres recíprocos entre os integrantes do núcleo familiar, safa-se o 

Estado do encargo de prover toda a gama de direitos que são assegurados 

constitucionalmente ao cidadão. Basta atentar que, em se tratando de crianças e 

adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois à sociedade e finalmente ao 

Estado (CF 227) o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos inerentes 

aos cidadãos em formação. 

 

 Todavia, “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”, conforme 

explícito na Constituição Federal de 1988, artigo 226, § 8°. Deste modo, afirma-se a 

solidariedade social no campo familiar34. 

 

2.3.3  Princípio da Igualdade Jurídica dos Cônjuges ou Companheiros 

 

De acordo com o Código Civil de 1916, artigo 233, o homem era considerado o chefe 

da relação conjugal e a ele cabia a representação da família e a administração dos bens em 

comum, inclusive, os bens particulares de sua mulher. O referido diploma tratava de maneira 

distinta os direitos e deveres inerentes a estes35.  

 Entretanto, após a Constituição Federal de 1988, entendeu-se que tal pratica feria o 

princípio da isonomia e, portanto, o artigo 226, §5° da CRFB/1988 estabeleceu que “Os 

                                                           
33 DIAS, Maria Berenice. Manual..., 2004, p. 64 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de 

Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 15. 
34 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 15. 
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 25-26. 
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direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher”. 

 O princípio da igualdade jurídica dos cônjuges ou companheiros serviu para garantir 

que o antigo costume de restringir a mulher às tarefas domésticas e a procriação não mais se 

fundamentassem36.  

 

2.3.4  Princípio da Igualdade Jurídica de Todos os Filhos 

  

 Tal princípio é encontrado no artigo 227, §6° da CRFB/1988, in verbis: “Os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

 O texto legal estabeleceu a igualdade entre todos os filhos, não sendo mais aceitável a 

diferenciação entre filiação legitima ou ilegítima, filiação natural ou adotiva. Desta maneira, 

toda a prole, independente do estado civil de seus pais ou qualquer circunstância adversa, 

goza de iguais direitos e qualificações. 

 O princípio da igualdade jurídica de todos os filhos proíbe qualquer referência à 

filiação ilegítima na certidão de nascimento e ainda veda todo o tipo de designação 

discriminatória relativa à filiação.  

 

2.3.5  Princípio da Paternidade Responsável e Planejamento Familiar 

 

 O planejamento familiar se configura através da livre decisão do casal, baseado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Tanto a Constituição 

Federal de 1988 quanto o Código Civil de 2002 trataram da matéria37.  

Na Constituição Federal de 1988, artigo 226, §7° encontramos o seguinte conteúdo:  

 
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  

 

Já no Código Civil de 2002, a matéria está contida no artigo 1.565, §2° que diz: “O 

planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

                                                           
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 25. 
37 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 26. 
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educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por 

parte de instituições privadas ou públicas”.  

 

2.3.6  Princípio da Afetividade 

 

 Apesar da Constituição Federal de 1988 não conter a expressão “afeto”, este possui 

valor jurídico. É o que aponta a Ministra Nancy Andrighi38, em um julgado de 2010: 

 
A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a valorização do 

afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, colocando à margem do 

sistema a antiga postura meramente patrimonialista ou ainda aquela voltada apenas 

ao intuito de procriação da entidade familiar. Hoje, muito mais visibilidade 

alcançam as relações afetivas, sejam entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o 

homem e a mulher, pela comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa 

entre os seus integrantes.  

Deve o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer atento às manifestações de 

intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face das minorias, 

cabendo-lhe exercitar raciocínios de ponderação e apaziguamento de possíveis 

espíritos em conflito. - A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar em 

ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder Judiciário esquivar-se 

de ver e de dizer o novo, assim como já o fez, em tempos idos, quando emprestou 

normatividade aos relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir, por 

conseqüência, o instituto da união estável. A temática ora em julgamento igualmente 

assenta sua premissa em vínculos lastreados em comprometimento amoroso. 
 

 O afeto é considerado, hodiernamente, o fundamento que conceitua as relações 

familiares, é basilar para a caracterização da unidade familiar. Neste sentido, não resta dúvida 

de que o princípio da afetividade gerou grandes alterações na maneira de se pensar a família 

brasileira, deixando claro a sua importante função para a sociedade39. 

 

2.3.7  Princípio da Comunhão Plena de Vida 

  

Baseado na afeição dos conviventes, o princípio da comunhão plena de vida faz alusão 

ao companheirismo originário da relação conjugal e pode ser evidenciado no artigo 1.511 do 

Código Civil de 2002, in verbis: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base 

na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. 

                                                           
38 STJ, REsp 1.026.981/RJ,  3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2010,DJe 23.02.2010. Disponível 

em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19165773/recurso-especial-resp-1026981-rj-2008-0025171-

7/inteiro-teor-19165774 > Acesso em: 04 de novembro de 2017. 
39 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 25-26. 
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 Sobre o dispositivo supracitado, Gustavo Tepedino40 declara que: 

 
[...] altera-se o conceito de unidade familiar, antes delineado como aglutinação 

formal de pais e filhos legítimos baseada no casamento, para um conceito flexível e 

instrumental, que tem em mira o liame substancial de pelo menos um dos genitores 

com seus filhos — tendo por origem não apenas o casamento — e inteiramente 

voltado para a realização espiritual e o desenvolvimento da personalidade de seus 

membros. 

 

 Significa dizer que a convivência familiar é uma prioridade, independente da forma 

como foi constituída a família, ora pelo casamento ou pela união estável ou ainda, pela família 

monoparental, todos estão sujeitos aos mesmos deveres e possuem os mesmos direitos. 

 O artigo 1.513 do Código Civil de 2002 também reforça o princípio da comunhão 

plena de vida ao manifestar que: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família”. 

  

2.3.8  Princípio da Liberdade de Constituir uma Comunhão de Vida Familiar 

 

 Através do casamento ou da união estável, o princípio em destaque abrange diversos 

dispositivos, como: a livre decisão do planejamento familiar dos conviventes (CC/02, art. 

1.565), com a intervenção Estatal limitada a oferecer recursos educacionais e científicos para 

o exercício desse direito (CRFB/88, art. 227, §7°); a liberdade de escolha na aquisição e 

administração do patrimônio familiar (CC/02, arts. 1.642 e 1.643); a opção do regime de bens 

(CC/02, art. 1.639); e a livre conduta, sendo observado o devido respeito à integridade físico-

psíquica e moral dos membros da família41. 

Com fundamento na Constituição Federal de 1988, que reconheceu a união estável 

como entidade familiar, e os dispositivos presentes no Código Civil de 2002, que 

regulamentam o instituto, os princípios gerais do direito de família regem todos os casais que 

pretendam constituir uma união baseada na comunhão de afeto.  

 

2.4 – DA MONOGAMIA 

 

 Para melhor analisar as uniões simultâneas, objeto deste trabalho, é preciso 

compreender as questões que envolvem o sistema monogâmico no ordenamento jurídico. Não 

                                                           
40 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional, cit., p. 50 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26. 
41 DINIZ, Maria Helena. Curso, cit., v. 5, p. 21 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, 

volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 27. 
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há na doutrina consenso sobre a sua conceituação. Por isto, na intenção de facilitar o 

entendimento, a noção de monogamia será dividida em duas correntes de pensamentos que 

serão apresentadas sucintamente. 

No que diz respeito à primeira corrente, acredita-se que a fidelidade tem conexão 

direta com o conceito de monogamia, que é uma forma de relacionamento pautada na 

exclusividade. O dever de fidelidade é imposto ao casamento, nos moldes do artigo 1.566 do 

CC/02. Na união estável, cabe aos companheiros o dever de lealdade, descrito no artigo 1.724 

do mesmo dispositivo legal. 

 Dentro desta lógica, existem ainda duas subdivisões com posicionamentos distintos. 

Na primeira subdivisão, uma parcela dos autores interpreta que a fidelidade e a lealdade são 

palavras sinônimas e, por esta razão, a união estável deve ser necessariamente monogâmica 

para ser reconhecida. Já a segunda subdivisão considera que o fato da Constituição Federal ter 

nomeado de maneira diversa os deveres que cabem aos dois institutos, seus significados 

também podem ser diversos. Sendo assim, a união estável não estaria obrigada a ser 

monogâmica, pois a fidelidade é imposta apenas ao casamento. 

 Inserido no contexto da primeira subdivisão, está o doutrinador Carlos Roberto 

Gonçalves42. Ele afirma que o dever de fidelidade recíproca está implícito nos de lealdade e 

respeito. Mesmo que o Código Civil não fale em adultério entre companheiros, conclui-se que 

a lealdade é gênero de que a fidelidade é espécie, segundo seus ensinamentos.  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, Guilherme Calmon Nogueira da Gama43 

expressa que: 

 
[...] ao lado do casamento, o companheirismo também impõe o dever de fidelidade a 

ambos os partícipes, e não apenas a um deles [...]. Tal conclusão se afigura coerente 

com os contornos traçados pela doutrina e pela jurisprudência na caracterização do 

companheirismo que, repita se, deve ser o único vínculo que une o casal em perfeito 

clima de harmonia e estabilidade. Não haveria a configuração do companheirismo 

na hipótese de prática desleal perpetrada por um dos companheiros, mantendo 

conjunção carnal com terceiro, inexistindo a denominada affectio maritalis no caso 

específico. 

 

Verifica-se, no discurso de GAMA, que a lealdade é posta como um dos requisitos 

para a caracterização da união estável, ou seja, a deslealdade rebaixaria os companheiros ao 

status de concubinos. 

                                                           
42 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 535. 
43 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, p. 232 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 535. 
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 Por outro lado, o discurso do jurista Flávio Tartuce44 se aproxima mais da segunda 

subdivisão, que não conecta o dever de lealdade diretamente à noção de monogamia. Para ele 

a monogamia não consta na legislação como princípio da união estável, mas apenas do 

casamento. Em suas palavras explica: 

 
[...] eis que o Código Civil enuncia que não podem casar as pessoas casadas, sob 

pena de nulidade do casamento (arts. 1.521, VI, e 1.548). Em relação à união 

estável, muito ao contrário, admite-se até que a pessoa casada tenha um vínculo de 

convivência, desde que esteja separada judicialmente, extrajudicialmente ou de fato 

(art. 1.723, § 1º, do CC/2002, em leitura atualizada), o que denota um tratamento 

diferenciado a respeito da liberdade de constituição das duas entidades familiares. 

  

Com pensamento similar, a Desembargadora Maria Berenice Dias45 também acredita 

que o Código não faz ligação entre a união estável e a monogamia. Acrescenta ainda que a 

monogamia não deve ser elevada ao posto de princípio constitucional, sob pena de se obter 

resultados desastrosos: 

 
Não se trata de um princípio do direito estatal de família, mas de uma regra restrita à 

proibição de múltiplas relações matrimonializadas, constituídas sob a chancela do 

Estado. Ainda que a lei recrimine de diversas formas quem descumpre o dever de 

fidelidade, não há como considerar a monogamia como princípio constitucional, até 

porque a Constituição não a contempla. Ao contrário, tanto tolera a traição que não 

permite que os filhos se sujeitem a qualquer discriminação, mesmo quando se trata 

de prole nascida de relações adulterinas ou incestuosas. [...] pretender elevar a 

monogamia ao status de princípio constitucional leva a resultados desastrosos. 

 

Cabe ressaltar que o texto legal é claro ao apontar que as conseqüências do 

comportamento contrário a norma só estão previstas para o descumprimento do dever de 

fidelidade, relativo ao casamento. É o caso do artigo 235 do Código Penal, que considera 

crime a bigamia46. A infidelidade também serve de fundamento para a ação de divórcio, pois 

tal desvio de conduta tornaria a convivência insuportável, de acordo com o artigo 1.572 do 

CC/02. No caso da quebra de lealdade, na união estável, não há menção normativa. 

 Levantando a bandeira da segunda corrente, encontramos o Doutor em Direito de 

Família, Rodrigo da Cunha Pereira47. O advogado considera a monogamia um princípio 

básico e organizador das relações de família. A diferença precípua da sua posição em relação 

                                                           
44 TARTUCE, Flávio. Da escritura pública de união poliafetiva. Disponível em: 

<http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos> Acesso em: 06 de novembro de 2017. 
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 43. 
46 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 44. 
47 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Monogamia, desejo e famílias paralelas. 2013. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4989/novosite> Acesso em: 06 de novembro de 2017. 



32 
 

 
 

à dos outros autores consiste, basicamente, no entendimento de que a monogamia não está 

necessariamente ligada à fidelidade. Em entrevista publicada no site do IBDFAM explicou: 

 
Fidelidade ou infidelidade pode ser um código moral e particular de cada casal. 

Fidelidade pode ser o mesmo que lealdade, ou não. A quebra da monogamia 

vincula-se mais ao estabelecimento de famílias paralelas ou simultâneas ao 

casamento/união estável. A infidelidade não necessariamente constitui quebra de 

monogamia. Às vezes, estabeleceu-se uma relação paralela sem que haja ali uma 

outra família. Pode ser apenas uma relação extraconjugal, sem necessariamente 

estabelecer outra família. Amantes, no sentido tradicional da palavra, sempre 

existiram, e continuarão existindo, enquanto houver desejo sobre a face da terra.  

 

 Nota-se que, na fala de PEREIRA, a noção de monogamia não é, obrigatoriamente, o 

inadimplemento do dever de fidelidade ou de lealdade. A preocupação se inicia quando o 

indivíduo infiel ou desleal resolve constituir uma família em concomitância com outra já 

existente. 

 Diante do exposto, fica claro que o debate de relevância gira em torno de saber se a 

monogamia pode ou não ser considerada um princípio norteador da união estável. 

 Sobre o casamento não restam dúvidas, não podem casar as pessoas casadas, sob pena 

de nulidade absoluta do casamento, conforme artigos 1.521, inciso VI e 1.548, inciso I do 

CC/02. Todavia, em relação ao companheirismo não há normas expressas no Código Civil ou 

na Constituição Federal em sentido semelhante. 

 Além disso, vale lembrar que o texto legal admite a não exclusividade no 

relacionamento quando permite que uma pessoa que se encontra separada de fato, mas não 

formalmente, estabeleça uma união estável com terceiro48. 

 De maneira lúcida e muito didática, Maria Berenice Dias49 explica que o não 

reconhecimento das relações simultâneas pode acarretar muitas injustiças, como o 

enriquecimento ilícito. Em suas palavras: 

 
[...] quando há simultaneidade de relações, simplesmente deixar de emprestar efeitos 

jurídicos a um - ou, pior, a ambos os relacionamentos -, sob o fundamento de que foi 

ferido o dogma da monogamia, acaba permitindo o enriquecimento ilícito 

exatamente do parceiro infiel. Resta ele com a totalidade do patrimônio e sem 

qualquer responsabilidade para com o outro. Essa solução, que ainda predomina na 

doutrina e é aceita pela jurisprudência, além de chegar a um resultado de absoluta 

afronta à ética, se afasta do dogma maior de respeito à dignidade da pessoa humana. 
 

                                                           
48 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 361. 
49 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 44-45. 
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 Neste sentido, o pensamento de DIAS se aproxima de PEREIRA50, que compreende 

que a monogamia não deve sobrepor-se, por exemplo, ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, devendo ser ponderada com outros valores: 

 
A monogamia funciona como um ponto chave das conexões morais de determinada 

sociedade. Mas não pode ser uma regra ou princípio moralista, a ponto de 

inviabilizar direitos. Por exemplo, se se constitui uma família paralelamente à outra, 

não se pode negar que aquela existiu. Condená-la à invisibilidade é deixá-la à 

margem de direitos decorrentes das relações familiares. O princípio da monogamia 

deve ser conjugado e ponderado com outros valores e princípios, especialmente o da 

dignidade da pessoa humana. Qualquer ordenamento jurídico que negar direitos às 

relações familiares existentes estaria invertendo a relação sujeito e objeto, isto é, 

destituindo o sujeito de sua dignidade e colocando a lei como um fetiche. 
 

 Isto posto, fica perceptível a grande dificuldade da doutrina em conceituar a 

monogamia, delimitar seus efeitos e chegar a um consenso em relação a qual tipo de 

relacionamento ela alcança. A maior parte dos autores considera a monogamia um princípio 

basilar e organizador das relações afetivas, porém nem esta é uma visão unânime. 

 Por fim, apimentando ainda mais as discussões sobre o tema, as relações entre mais de 

duas pessoas vem paulatinamente alcançando reconhecimento na sociedade brasileira. 

Através de escritura pública, relacionamentos poliafetivos já estão sendo formalizados, 

mesmo que haja o impedimento para o casamento. A doutrina ainda tem dúvidas em relação à 

eficácia desses documentos, porém as manifestações de vontades neles contidos criam a 

possibilidade de efeitos jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 PEREIRA, Rodrigo Cunha. Monogamia, desejo e famílias paralelas. 2013. Disponível em 
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3. UNIÕES CONCOMITANTES 

 

Superados o conceito de união estável, os requisitos essenciais para a sua formação, os 

princípios que regem essas relações e o debate acerca do sistema monogâmico, faz-se 

necessário demonstrar a diferenciação entre as expressões “união estável” e “concubinato”. A 

delimitação desses dois conceitos é fundamental para a compreensão das decisões proferidas 

pelos tribunais brasileiros quando se trata de uniões concomitantes. 

 

3.1 – DAS DIFERENÇAS ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E CONCUBINATO 

 

Durante muito tempo no Brasil, a expressão concubinato foi utilizada como sinônima 

de união estável. Porém, hodiernamente, é necessário diferenciar os dois tipos de relação, uma 

vez que a confusão de denominações pode ocasionar conclusões equivocadas.  

Neste sentido, a definição de concubinato em sentido amplo ou lato sensu será 

subdividida em dois conceitos, a saber, o concubinato puro e o concubinato impuro, à luz dos 

antigos ensinamentos do Professor Álvaro Villaça51. 

 

3.1.1 Concubinato Puro 

 

O concubinato puro é a união estável, onde os companheiros são viúvos, solteiros, 

divorciados ou separados de fato, judicial ou extrajudicialmente, uma vez preenchidos os 

requisitos mencionados no título anterior do presente trabalho, para a caracterização do 

instituto.  

É de competência da Vara de Família apreciar as questões pertinentes à união estável 

e, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, entre os artigos 693 a 699 estão descritas 

as regras específicas para as ações de Família. O artigo 693 introduz que: “As normas deste 

Capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação”. Nesta seara, a ação cabível é nomeada 

como “ação de reconhecimento e dissolução de união estável”. Novamente, é possível 

                                                           
51 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 343. 
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perceber uma tentativa de equiparar a união estável ao casamento, dentro do âmbito dos 

procedimentos52. 

É importante ressaltar que atualmente a expressão “concubinato” é utilizada para 

representar o concubinato impuro, devendo ser evitada a expressão “concubinato puro” para 

caracterizar a união estável. No tocante do artigo 1.727 do CC/02 está exposto que: “As 

relações não eventuais entre homem e a mulher impedidos de casar, constitui concubinato”. 

Por esta razão, a recomendação é feita para que não ocorram equívocos de conceitos, gerando, 

dessa maneira, injustiças.  

Carlos Roberto Gonçalves53 explica da seguinte maneira: 

 
A expressão “concubinato” é hoje utilizada para designar o relacionamento amoroso 

envolvendo pessoas casadas, que infringem o dever de fidelidade, também 

conhecido como adulterino. Configura-se, segundo o novo Código Civil, quando 

ocorrem “relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar” 

(CC, art. 1.727). 

Malgrado a impropriedade da expressão utilizada, deve-se entender que nem todos 

os impedidos de casar são concubinos, pois o § 1º do art. 1.723 trata como união 

estável a convivência pública e duradoura entre pessoas separadas de fato e que 

mantêm o vínculo de casamento, não sendo separadas de direito. 

 

3.1.2 Concubinato Impuro 

 

O concubinato impuro é reconhecido como a convivência entre pessoas que não 

podem ter entre si uma união estável, por motivo de uma delas ou as duas terem impedimento 

para o casamento.  

Nos casos de concubinato impuro temos ainda três subdivisões, criadas pelo Professor 

Álvaro Villaça54, a saber: o concubinato adulterino, o concubinato incestuoso e o concubinato 

desleal. 

O concubinato adulterino é o concubinato impuro, ou concubinato em sentido estrito 

(stricto sensu). Ele ocorre quando um ou ambos os concubinos são casados e não se 

encontram separados de fato. Está previsto no artigo 1.521, inciso VI e sua exceção pode ser 

encontrada no artigo 1.723, §1° do Código Civil de 2002.   

O concubinato incestuoso surge quando os concubinos têm entre si impedimento para 

o casamento decorrente de parentesco consangüíneo. Significa dizer que, estão no rol do 

                                                           
52 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 343. 
53 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.6 – 9ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 522. 
54 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto..., 2. ed., 2002, p. 460 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: 

Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 345. 
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concubinato incestuoso os ascendentes, descendentes e os irmãos que estejam vivendo uma 

união afetiva. À luz do artigo 1.521 do Código Civil de 2002, incisos I e IV: “Não podem 

casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; [...] IV - os 

irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive”. 

Também entram na categoria de concubinato incestuoso, os concubinos impedidos de 

casar devido ao parentesco por afinidade, como é o caso de sogra e genro, sogro e nora, 

padrasto e enteada, madrasta e enteado, em conformidade com o artigo 1.521, inciso II do 

Código Civil. 

A respeito do concubinato desleal, é aquele que ocorre quando o indivíduo possui 

uniões estáveis simultâneas. 

No entanto, vale frisar que a lei faz referência ao concubinato sem adjetivações. Desta 

maneira devemos entender que a expressão “concubinato” está caracterizando o concubinato 

impuro55. 

Ademais, existem, ainda, outras duas maneiras de caracterizar o concubinato: quando 

os sujeitos tiverem impedimento para o casamento decorrente de crime (artigo 1.521, inciso 

VII do CC) e; quando o impedimento for decorrente de adoção, em conformidade com o 

artigo 1.521, inciso III e V do CC. 

Em síntese, o concubinato puro é conhecido hoje pelo termo união estável, enquanto a 

expressão usada para definir o concubinato impuro é apenas a palavra “concubinato”. Nota-se 

que o concubinato não constitui entidade familiar, podendo ser compreendido tão somente 

como uma sociedade de fato56.  

Diante dessa realidade, o concubino tem direito a participação nos bens adquiridos 

pelo esforço comum, nos moldes da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal. A Vara 

competente para apreciar casos envolvendo esse tipo de relação é a Cível, uma vez que por 

não configurar uma unidade familiar, também não será tratado pela Vara de Família57. 

A ação cabível é nomeada de “ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de 

fato” e é feita pelo rito comum, conforme dita o Novo Código de Processo Civil. Desta forma, 

tem percebido o Superior Tribunal de Justiça: 

 

                                                           
55 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 346. 
56 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 346. 
57 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 346. 
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Sociedade de fato entre concubinos. Homem casado. Dissolução judicial. 

Admissibilidade. É admissível a pretensão de dissolver a sociedade de fato, embora 

um dos concubinos seja casado. Tal situação não impede a aplicação do princípio 

inscrito na Súmula 380/STF. Recurso especial conhecido e provido58. 
 
Concubinato. Sociedade de fato. Direito das obrigações. 1. Segundo entendimento 

pretoriano, a sociedade de fato entre concubinos é, para as conseqüências jurídicas 

que lhe decorram das relações obrigacionais, irrelevante o casamento de qualquer 

deles, sobretudo, porque a censurabilidade do adultério não pode justificar que se 

locuplete com o esforço alheio, exatamente aquele que o pratica. 2. Recurso não 

conhecido59. 

 

Direito civil. Recurso especial. Reconhecimento e dissolução de sociedade de fato 

c/c partilha de bens e indenizatória. Arts. 513, 524, 1.177 e 1.572 do CC/1916. 

Ausência de pré questionamento. Súmula 356/STF. Prescrição vintenária. Art. 177, 

1.ª Parte, do CC/1916. Ação de natureza pessoal. Sociedade de fato. Companheiro 

casado. Possibilidade. Súmula 83/STJ. Dissídio pretoriano não comprovado. 2 – 

Encontrando-se o v. acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta 

Corte, no sentido da possibilidade do reconhecimento e dissolução de sociedade de 

fato quando se tratar de pessoa casada, aplica-se a Súmula 83/STJ (cf. 

REsp362.743/PB, 257.115/RJ, 195.157/ES). (...) 4 – Possuindo a Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens e 

Indenizatória natureza pessoal, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, a contar da 

ruptura da vida em comum, de acordo com o art. 177, 1.ª parte, do Código Civil de 

1916. 5 – Precedente (REsp 79.818/SP). 6 – Recurso não conhecido60. 

 

Resta claro que o concubino também não terá direito a alimentos, direitos sucessórios 

ou direito à meação.  

 

3.2 – DAS FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA 

 

3.2.1 Visão Doutrinária 

 

Realizadas as explanações acerca da união estável e do concubinato, resta explorar o 

objeto da presente pesquisa, que são as “famílias simultâneas”, também denominadas pela 

doutrina como “uniões concomitantes”, “uniões plúrimas”, “uniões paralelas”, ou ainda, 

“famílias paralelas”. 

                                                           
58 STJ, REsp 5.537/PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Rel. p/ acórdão Min. Nilson Naves, 3.ª Turma, j. 

28.06.1991, DJ 09.09.1991, p. 12.196 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 347. 
59 STJ, REsp 229.069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 26.04.2005, p. 351 apud TARTUCE, 

Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

347. 
60 STJ, REsp 418.910/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09.11.2004, Dj 06.12.2004, p. 317 apud 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 347. 
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Identificamos por famílias simultâneas, aquelas onde um indivíduo possui duas ou 

mais relações estáveis que coexistem de maneira paralela. É o caso da pessoa que está 

inserida em dois núcleos familiares concorrentes e ambos podem ser enquadrados no artigo 

1.723 do Código Civil61. 

Embora o contexto histórico da sociedade brasileira demonstre clara desaprovação, as 

uniões concomitantes sempre existiram. Além disso, atualmente, é possível afirmar que quase 

todo indivíduo tenha conhecimento de, pelo menos, uma pessoa que se encontre nessa 

situação. 

Apesar da constante tentativa da legislação de impor a proibição das relações 

extraconjugais, seja com o dever de fidelidade no casamento, ou com o dever de lealdade na 

união estável, nada consegue sobrepor-se a capacidade de algumas pessoas em se 

desdobrarem em múltiplas relações. Estes relacionamentos podem ser fruto de um casamento 

concorrendo com uma união estável, duas uniões estáveis concomitantes ou, até mesmo, mais 

de duas uniões estáveis acontecendo simultaneamente62.  

Mesmo que se configure o inadimplemento do dever de fidelidade, o adultério não é 

mais passível de punição no âmbito penal, contribuindo para uma menor preocupação entre 

aqueles que são adeptos desse tipo de comportamento. Neste sentido, Maria Berenice Dias63 

sustenta que: 

 
Fechar os olhos a esta realidade e não responsabilizar quem assim age é ser 

conivente, é incentivar este tipo de comportamento. O homem pode ter quantas 

mulheres quiser porque a Justiça não lhe impõe qualquer ônus. Livrá-lo de 

responsabilidades é punir quem, durante anos, acreditou em quem lhes prometeu 

que, um dia, o amor seria exclusivo. Mulheres que ficaram fora do mercado de 

trabalho, cuidaram de filhos, de repente, se vêem sem condições de sobrevivência.  

À inércia do Poder Legislativo tem sido oposta a um proficiente ativismo do Poder 

Judiciário, cuja atuação eficiente tem estabelecido o liame imprescindível entre as 

expectativas sociais e o ordenamento jurídico, principalmente para garantir a 

dignidade dos membros de tais arranjos familiares e o alcance da justiça. 
 

 Independente do número de uniões estáveis que um indivíduo é capaz de manter torna-

se necessário, para que se conquiste um ideal de justiça, que seja imposto os deveres inerentes 

a unidade familiar a quem construiu uma relação baseada na comunhão de afeto.  

                                                           
61 VIEIRA, Laura Uhry. Famílias Paralelas: Uma Nova Realidade na Esfera do Direito das Famílias. 

Disponível em: 

<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2015_2/laura_vieira.pdf> Acesso 

em: 12 de novembro de 2017. 
62 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 213. 
63 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 213. 
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Em suma, quando mais de uma união consegue preencher os requisitos do artigo 1.723 

do Código Civil, temos então uniões estáveis concomitantes e, diante desta realidade, a 

doutrina apresenta três posicionamentos para a resolução dos conflitos.  

Numa primeira compreensão, Álvaro Villaça64 acredita que quando um sujeito está 

inserido em duas ou mais uniões estáveis, nenhum dos relacionamentos pode ser considerado 

união estável. Isto porque, como já explicado anteriormente, o professor entende que tal 

comportamento é classificado como concubinato impuro desleal. Ou seja, para ele a 

deslealdade nos relacionamentos múltiplos impede a caracterização da união estável, uma vez 

que o artigo 1.724 do Código Civil impõe o dever de lealdade aos companheiros.  

Pensamento similar é o de Maria Helena Diniz65 que entende a fidelidade ou lealdade 

como um dos requisitos para a constituição de uma unidade familiar. Significa dizer que 

quando não preenchidos os requisitos, não há de se falar em união estável.  

Em contrapartida, cabe dizer que a fidelidade e a lealdade não fazem parte do rol dos 

requisitos essenciais para a existência da união estável. A lealdade é um dever inerente a esta, 

porém não constitui elemento fundamental, pois o que caracteriza uma união estável está 

apreciado no artigo 1.723 do CC/02, para a criação de um núcleo familiar.  

Em Acórdão, o Relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu66 discursou que: 

 
Ressalta-se que é vedado o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes, 

sendo vedada a poligamia. No caso dos autos, sem me comprometer com a tese, mas 

procurando dirimir difícil situação de fato, ao que tudo indica as companheiras 

desconheciam a existência uma da outra. E se do lado da autora existem a sentença 

reconhecendo a união estável e a numerosa prole em comum e de outro lado, da ré, 

as inúmeras fotografias da vida em comum com o extinto, a melhor solução é, 

realmente, aquela da r. sentença, que fica mantida. 

 

 Neste sentido, optou o Relator por manter a sentença que beneficiava apenas a autora, 

desconsiderando a ré como companheira, apesar de preenchidos todos os requisitos inerentes 

de uma união estável. 

O posicionamento de não reconhecer as uniões estáveis concomitantes é o que tem 

prevalecido nos Tribunais, que entendem ser a monogamia um princípio basilar da união 

estável e do casamento.  

                                                           
64 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto..., 2. Ed., 2002, p. 190 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: 

Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 355. 
65 DINIZ, Maria Helena. Curso..., 2002, p. 321 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. 

– 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 355. 
66 TJSP, Apelação 0132648-04.2008.8.26.0053, Acórdão 5552592, São Paulo, 9.ª Câmara de Direito Público, 

Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 23.11.2011, DJESP 19.12.2011. Disponível em: <https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20831474/apelacao-apl-1326480420088260053-sp-0132648-0420088260053-

tjsp/inteiro-teor-110136761?ref=juris-tabs>. Acesso em: 26 de novembro de 2017. 
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No entanto, cabe relembrar que o princípio da monogamia não consta no corpo do 

texto constitucional e, autores como Maria Berenice Dias afirmam ser um grave erro elevar a 

monogamia ao status de princípio constitucional, como estudado anteriormente no título “Da 

Monogamia” presente nesta pesquisa. 

Dando seqüência, o segundo entendimento acredita que, no caso das uniões estáveis 

simultâneas, a solução mais correta está em aplicar as regras do casamento putativo. Ou seja, 

pode o artigo 1.561 do Código Civil ser aplicado por analogia à união estável. 

Euclides de Oliveira67 é um dos maiores defensores da segunda corrente e ensina que: 

 
O mesmo se diga das uniões desleais, isto é, de pessoa que viva em união estável e 

mantenha uma outra simultânea relação amorosa. Uma prejudica a outra, 

descaracterizando a estabilidade da segunda união, caso persista a primeira, ou 

implicando eventual dissolução desta, não só pelas razões expostas, como pela 

quebra dos deveres de mútuo respeito. Do que ficou exposto, conclui-se que não é 

possível que haja simultaneidade de casamento e união estável, ou de mais de uma 

união estável. Mas cumpre lembrar a possibilidade de união estável putativa, à 

semelhança do casamento putativo, mesmo em casos de nulidade ou anulação da 

segunda união, quando haja boa-fé por parte de um ou de ambos os cônjuges, com 

reconhecimento de direitos (art. 221 do CC/1916; art. 1.561 do NCC). A segunda, 

terceira ou múltipla união de boa-fé pode ocorrer em hipótese de desconhecimento, 

pelo companheiro inocente, da existência de casamento ou de anterior ou paralela 

união estável por parte do outro. Subsistirão, em tais condições, os direitos 

assegurados por lei ao companheiro de boa-fé, desde que a união por ele mantida se 

caracterize como duradoura, contínua, pública e com o propósito de constituição de 

família, enquanto não reconhecida ou declarada a nulidade. 
 

Rodrigo da Cunha Pereira68 também se pronunciou dizendo: 

 
Se por ventura substituir a caracterização simultânea de duas ou mais uniões, 

socorre à parte que ignorava a situação o instituto da União Estável putativa, ou seja, 

aquele em que um dos partícipes desconhecia por completo a existência de outra 

união more uxório – matrimonial ou extramatrimonial – do outro, devendo esta 

produzir os mesmos efeitos, previstos para uma união monogâmica. 

 

A maior resistência que encontramos na segunda corrente está no fato de que a união 

estável não é igual ao casamento, como se conclui da Constituição Federal.  Trata-se de 

institutos com conceitos e requisitos diferentes, apesar de tanto se aproximarem. Além disso, 

outro fator complicador é a necessidade de provar o início dos relacionamentos, para saber 

qual das uniões paralelas seria de fato a união estável e qual seria a união putativa69. 

                                                           
67 OLIVEIRA, Euclides de. União..., 2003, p. 128 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de 

Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 356. 
68 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato..., 2004, p. 75 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: 

Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 356-357. 
69 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 357. 



41 
 

 
 

Maria Berenice Dias70 irá defender a terceira e última corrente, na qual se crê que 

todas as uniões constituem entidade familiar. Deste modo, todos os direitos devem ser 

reconhecidos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 1.723 do CC/02. Essa parece ser 

a posição mais justa dentro dos limites do princípio da dignidade da pessoa humana, basilar 

para a criação de uma unidade familiar, pois considera os direitos de todos os envolvidos.  

Em alguns momentos, a jurisprudência admitiu tal posicionamento, conforme 

demonstrado a seguir: 

 
Direito Civil. Família. União Estável. Relacionamento dúplice. Reconhecimento 

como entidade familiar. O fato de o falecido ter convivido, simultaneamente, com 

duas companheiras, não afasta o reconhecimento de união estável, desde que restou 

provada a vida em comum contínua, duradoura e afetiva, próprias de uma entidade 

familiar, inclusive sobrevivendo prole71. 

 

Apelação Cível. Consignação em pagamento pela seguradora. Dúvida quanto a 

quem pagar. Duas companheiras. Pagamento da indenização securitária a ambas, por 

metade. 1. A apelante teve reconhecida judicialmente a união estável com o falecido, 

mas das provas dos autos é possível concluir, com segurança, que ao tempo do óbito 

a outra demandada vivia na condição de companheira. 2. Consideradas todas as 

circunstâncias destacadas, correta a sentença que mandou partilhar, por metade, o 

valor da indenização securitária. Negaram provimento. Unânime72. 

 

 A parte da doutrina que condena a terceira corrente usa como fundamento o desprezo 

ao dever de lealdade. Sobre isso, Maria Berenice Dias73 rebate expondo: 

 
Não há como deixar de reconhecer a existência de união estável sempre que o 

relacionamento for público, contínuo, duradouro e com a finalidade de constituir 

família. O só fato de o homem ter uma família não quer dizer que não teve o desejo 

de constituir outra. Dito elemento de natureza subjetiva resta escancarado quando 

são comprovados longos anos de convívio. Ao depois, a fidelidade não é 

pressuposto para a configuração da união estável. 

 

 Lamentavelmente, tem predominado o posicionamento da primeira e da segunda 

correntes que não admitem a pluralidade de uniões, com o discurso de que seria o mesmo que 

aceitar a bigamia.  

 

                                                           
70 DIAS, Maria Berenice. Manual..., 2005, p. 181 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de 

Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 358. 
71 TJPE, Apelação Cível 0174249-6, Palmares, 2.ª Câmara Cível, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 

22.07.2009, DOEPE 04.09.2009 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 358. 
72 TJRS, Apelação Cível 148723-05.2010.8.21.7000, Viamão, 8.ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil 

Sant11, DJERS 18.04.2011 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., 
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3.2.2 Entendimento do Supremo Tribunal Federal 

 

 A problemática das famílias simultâneas tem sido analisada tanto pelo Supremo 

Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. No que tange o Supremo Tribunal 

Federal, será apresentado, a seguir, um caso concreto que espelha a maneira como esta Corte 

Suprema tem decidido as questões das uniões concomitantes. 

 No analisado, um indivíduo que veio a óbito manteve, enquanto gozava de saúde, 

uniões simultâneas, a saber, um casamento em concorrência de uma união estável. Ambas, 

companheira e cônjuge do falecido pleitearam na justiça o direito a pensão previdenciária. O 

de cujus nunca chegou a se separar de fato de sua esposa, com quem teve 11 filhos. Por outro 

lado, também mantinha uma relação que durou 37 anos com outra mulher, com quem teve 9 

filhos. 

 Sobre o caso, o Relator Ministro Marco Aurélio Mello74 decidiu que: 

 
É certo que o atual Código Civil, versa, ao contrário do anterior, de 1916, sobre a 

união estável, realidade a consubstanciar o núcleo familiar. Entretanto, na previsão, 

está excepcionada a proteção do Estado quando existente impedimento para o 

casamento relativamente aos integrantes da união, sendo que se um deles é casado, o 

estado civil deixa de ser óbice quando verificada a separação de fato. A regra é fruto 

do texto constitucional e, portanto, não se pode olvidar que, ao falecer, o varão 

encontrava-se na chefia da família oficial, vivendo com a esposa. O que se percebe é 

que houve envolvimento forte (...) projetado no tempo – 37 anos – dele surgindo 

prole numerosa – 9 filhos – mas que não surte efeitos jurídicos ante a ilegalidade, 

ante o fato de o companheiro ter mantido casamento, com quem contraía núpcias e 

tivera 11 filhos. Abandone-se a tentação de implementar o que poderia ter tido como 

uma justiça salomônica, porquanto a segurança jurídica pressupõe respeito às balizas 

legais, à obediência irrestrita às balizas constitucionais. No caso, vislumbrou-se 

união estável, quando na verdade, verificado simples concubinato, conforme 

pedagogicamente previsto no art. 1.727 do CC. 

 

 O Ministro Carlos Ayres75 concluiu o caso concreto de maneira diferente, dizendo o 

seguinte: 

 
Minha resposta é afirmativa para todas as perguntas. Francamente afirmativa, 

acrescento, porque a união estável se define por exclusão do casamento civil e da 

formação da família monoparental. É o que sobra dessas duas formatações, de modo 

a constituir uma terceira via: o tertium genus do companheirismo, abarcante assim 

dos casais desimpedidos para o casamento civil, ou reversamente, ainda sem 

condições jurídicas para tanto. Daí ela própria, Constituição, falar explicitamente de 

“cônjuge ou companheiro” no inciso V do seu art. 201, a propósito do direito a 

pensão por parte de segurado da previdência social geral. “Companheiro” como 

situação jurídico-ativa de quem mantinha com o segurado falecido uma relação 
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doméstica de franca estabilidade (“união estável”). Sem essa palavra azeda, feia, 

discriminadora, preconceituosa do concubinato. Estou a dizer: não há concubinos 

para a Lei Mais Alta do nosso País, porém casais em situação de companheirismo. 

Até porque o concubinato implicaria discriminar os eventuais filhos do casal, que 

passariam a ser rotulados de “filhos concubinários”. Designação pejorativa, essa, 

incontornavelmente agressora do enunciado constitucional de que “Os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas a filiação” 

(§6.° do art. 227, negritos à parte). 13. Com efeito, à luz do Direito Constitucional 

brasileiro o que importa é a formação em si de um novo e duradouro núcleo 

doméstico. A concreta disposição do casal para constituir um lar com o subjetivo 

ânimo de permanência que o tempo objetivamente confirma. Isto é família, pouco 

importando se um dos parceiros mantém uma concomitante relação sentimental a-

dois. No que andou bem a nossa Lei Maior, ajuízo, pois ao Direito não é dado sentir 

ciúmes pela parte supostamente traída, sabido que desse órgão chamado coração “é 

terra que ninguém nunca pisou”. Ele, coração humano, a se integrar num contexto 

empírico da mais entranhada privacidade, perante a qual o Ordenamento Jurídico 

somente pode atuar como instancia protetiva. Não censora ou por qualquer modo 

embaraçante (...) 17. No caso dos presentes autos, o acórdão de que se recorre tem 

lastro factual comprobatório da estabilidade da relação de companheirismo que 

mantinha a parte recorrida com o de cujus, então segurado da previdência social. 

Relação amorosa de que resultou filiação e que fez da companheira uma dependente 

econômica do seu então parceiro, de modo a atrair para a resolução do litígio o §3.° 

do art. 226 da Constituição Federal. Pelo que, também desconsiderando a relação de 

casamento civil que o então segurado mantinha com outra mulher, perfilho o 

entendimento da Corte Estadual para desprover, como efetivamente desprovejo, o 

excepcional apelo. O que faço com as vênias de estilo ao relator do feito, Ministro 

Marco Aurélio. 

 

Infelizmente, os Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Cármen Lúcia Antunes 

Rocha e Ricardo Lewandowski votaram conforme o Relator Ministro Marco Aurélio, decisão 

que acabou por vitoriosa76. Digo infelizmente, pois o Ministro Ayres Brito foi brilhante em 

seu discurso reconhecendo o núcleo familiar existente na relação extraconjugal do caso 

apresentado. Destoa do bom senso a conclusão que desconsidera a união de 37 anos entre um 

homem e sua companheira, do qual surgiram 9 filhos. 

Nota-se que uma relação afetiva fora do casamento, que perdurou por tantos anos, 

dificilmente passaria despercebida pela esposa do falecido. Assim sendo, nada mais justo que 

aceitar a partilha dos direitos com a outra mulher, que merece ser tratada como 

companheira77.  

Neste caso, aplica-se o princípio da boa fé objetiva, nas palavras e idéias de Flávio 

Tartuce78 resta evidenciado que: “Ora, o comportamento contraditório está claro, uma vez que 
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a esposa aceitou socialmente o relacionamento paralelo do marido. Sendo assim, igualmente 

deve concordar com a divisão de seus direitos em relação à outra mulher”. 

Em síntese, percebe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que diz 

respeito ao casamento concorrendo com uma união estável, tem prevalecido à idéia de que a 

relação simultânea ao matrimônio, onde não ocorreu à separação de fato, não deve ser 

admitida. 

  

3.2.3 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

No que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das famílias 

simultâneas, quando há um casamento concorrendo com uma união estável, também não vem 

sendo admitida. Além da não admissão, a companheira ainda é tratada como concubina, como 

será exemplificado nos julgados a seguir: 

 
Civil e processual. Recurso especial. Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia 

da inicial e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Ação de reconhecimento 

de união estável, sociedade de fato ou concubinato. Partilha de pensão 

previdenciária. Servidor público casado. Impossibilidade. Recurso especial provido. 

1. Inexistindo vedação normativa explícita a que a concubina peça, em juízo, o 

reconhecimento jurídico de uma determinada situação para fins de recebimento de 

pensão previdenciária, a impossibilidade jurídica do pedido aventada pelo recorrente 

há de ser afastada. 2. Em princípio, a viúva titular da pensão previdenciária deixada 

pelo marido é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação movida pela 

concubina, visando o rateio da verba. 3. Não se declara a nulidade do processo por 

ausência de intimação do órgão previdenciário, quando o mérito é decidido 

favoravelmente à recorrente. 4. Não é juridicamente possível conferir ao 

concubinato adulterino o mesmo tratamento da união estável. 5. “A titularidade da 

pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado 

pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a 

beneficiar, em detrimento da família, a concubina”79. 6. Recurso especial provido80. 

 

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de reconhecimento de união estável. 

Casamento e concubinato simultâneos. Improcedência do pedido. A união estável 

pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou, pelo menos, que esteja 

o companheiro (a) separado de fato, enquanto que a figura do concubinato repousa 

sobre pessoas impedidas de casar. Se os elementos probatórios atestam a 

simultaneidade das relações conjugal e de concubinato, impõe-se a prevalência dos 

interesses da mulher casada, cujo matrimônio não foi dissolvido, aos alegados 

direitos subjetivos pretendidos pela concubina, pois não há, sob o prisma do Direito 

de Família, prerrogativa desta à partilha dos bens deixados pelo concubino. Não há, 
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portanto, como ser conferido status de união estável a relação concubinária 

concomitante a casamento válido. Recurso especial provido81. 

 

Na edição n. 50 da ferramenta “Jurisprudências em Teses do STJ”, a afirmação n. 14, 

sobre a possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados quando 

termina o casamento, a união estável ou, até mesmo, o concubinato, a resposta tem sido 

negativa, conforme voto do Relator Ministro Luis Felipe Salomão: 

 
Direito Civil. Concubinato. Indenização decorrente de serviços prestados. 

Impossibilidade. Inteligência do art. 1.727 do CC/02. Incoerência com a lógica 

jurídica adotada pelo Código e pela CF/88, que não reconhecem direito análogo no 

casamento ou união estável. Recurso especial conhecido e provido. 1. A união 

estável pressupõe ou ausência de impedimentos para o casamento ou, ao menos, 

separação de fato, para que assim ocorram os efeitos análogos aos do casamento, o 

que permite aos companheiros a salvaguarda de direitos patrimoniais, conforme 

definido em lei. 2. Inviável a concessão de indenização à concubina, que mantivera 

relacionamento com homem casado, uma vez que tal providência eleva o 

concubinato a nível de proteção mais sofisticado que o existente no casamento e na 

união estável, tendo em vista que nessas uniões não se há falar em indenização por 

serviços domésticos prestados,porque, verdadeiramente, de serviços domésticos não 

se cogita, se não de uma contribuição mútua para o bom funcionamento do lar, cujos 

benefícios ambos experimentam ainda na constância da união. 3. Na verdade, 

conceder a indigitada indenização consubstanciaria um atalho para se atingir os bens 

da família legítima, providência rechaçada por doutrina e jurisprudência. 4. Com 

efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, a concessão de indenizações 

nessas hipóteses testilha com a própria lógica jurídica adotada pelo Código Civil de 

2002, protetiva do patrimônio familiar, dado que a família é a base da sociedade e 

recebe especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88), não podendo o Direito 

conter o germe da destruição da própria família82. 

 

Em caráter excepcionalíssimo, o Superior Tribunal de Justiça, em um julgado de 2015, 

decidiu, de maneira diferente das apresentadas acima, um caso concreto cheio de 

peculiaridades. Na decisão constava que uma concubina já idosa, que manteve uma relação 

afetiva extraconjugal, com seu cúmplice, durante 40 anos, deveria continuar a receber pensão 

alimentar após o término do relacionamento.  

Na situação em questão, os argumentos usados para beneficiar a concubina foram 

pautados na proteção do Estatuto do Idoso, no princípio da dignidade humana e da 

solidariedade familiar.  

O Relator Ministro João Otávio de Noronha83 acertou ao entender que:  
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Não se trata, aqui, de aplicação da letra pura e simples da lei, pois essas 

singularidades demonstram a incidência simultânea de mais de um princípio no caso 

concreto, o da preservação da família e os da dignidade e da solidariedade humanas, 

que devem ser avaliados para se verificar qual deve reger o caso concreto. Indago: 

que dano ou prejuízo uma relação extraconjugal desfeita depois de mais de quarenta 

anos pode acarretar à família do recorrente? Que família, a esta altura, tem-se a 

preservar? Por outro lado, se o recorrente, espontaneamente, proveu o sustento da 

recorrida, durante esse longo período de relacionamento amoroso, por que, agora, 

quando ela já é septuagenária, deve ficar desamparada e desassistida? (...) A resposta 

às indagações feitas surge claramente dos autos. Ficou evidenciada, com o decurso 

do tempo, a inexistência de risco à desestruturação da família do recorrente, bem 

como a possibilidade de exposição de pessoa já idosa a desamparo financeiro, tendo 

em vista que foi o próprio recorrente quem proveu o sustento, o que vale dizer, foi 

ele quem deu ensejo a essa situação e não pode, agora, beneficiar-se dos próprios 

autos. É evidente que, no caso específico, há uma convergência de princípios, de 

modo que é preciso conciliá-los para aplicar aqueles adequados a embasar a decisão, 

a saber, os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, pelas 

razões já exaustivamente expostas. 

 

 Verifica-se, mesmo que em caráter excepcional, que há uma pequena evolução da 

Corte Superior no sentido de reconhecer direitos as uniões paralelas concubinárias. Vale frisar 

que a lúcida decisão foi também baseada sob a perspectiva da boa fé objetiva, diante dos fatos 

apresentados e das expectativas geradas no caso concreto84. 

 No que tange o reconhecimento de uniões estáveis concorrendo entre si, o Superior 

Tribunal de Justiça também insiste na não admissibilidade. Conforme a ementa do julgado de 

fevereiro de 2006: 

 
União estável. Reconhecimento de duas uniões concomitantes. Equiparação ao 

casamento putativo. Lei nº 9.728/96. 1. Mantendo o autor da herança união estável 

com uma mulher, o posterior relacionamento com outra, sem que se haja 

desvinculado da primeira, com quem continuou a viver como se fossem marido e 

mulher, não há como configurar união estável concomitante, incabível a equiparação 

ao casamento putativo. 2. Recurso especial conhecido e provido85. 

 

 A Corte Superior entendeu que se a decisão fosse proferida no sentido de admitir 

múltiplas uniões, seria o mesmo que aceitar a bigamia. Neste sentido, o informativo n. 435 do 

STJ confirma o julgado acima mencionado: 

 
Família. Uniões estáveis simultâneas. Pensão. In casu, o de cujus foi casado com a 

recorrida e, ao separar-se consensualmente dela, iniciou um relacionamento afetivo 

com a recorrente, o qual durou de 1994 até o óbito dele em 2003. Sucede que, com a 

decretação do divórcio em 1999, a recorrida e o falecido voltaram a se relacionar, e 

esse novo relacionamento também durou até sua morte. Diante disso, as duas 

buscaram, mediante ação judicial, o reconhecimento de união estável, 
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conseqüentemente, o direito à pensão do falecido. O juiz de primeiro grau, 

entendendo haver elementos inconfundíveis caracterizadores de união estável 

existente entre o de cujus e as demandantes, julgou ambos os pedidos procedentes, 

reconhecendo as uniões estáveis simultâneas e, por conseguinte, determinou o 

pagamento da pensão em favor de ambas, na proporção de 50% para cada uma. Na 

apelação interposta pela ora recorrente, a sentença foi mantida. Assim, a questão está 

em saber, sob a perspectiva do Direito de Família, se há viabilidade jurídica a 

amparar o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Nesta instância especial, 

ao apreciar o REsp, inicialmente se observou que a análise dos requisitos ínsitos à 

união estável deve centrar-se na conjunção de fatores presentes em cada hipótese, 

como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de 

casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros. Desse modo, entendeu-se 

que, no caso, a despeito do reconhecimento, na dicção do acórdão recorrido, da 

união estável entre o falecido e sua ex-mulher em concomitância com união estável 

preexistente por ele mantida com a recorrente, é certo que o casamento válido entre 

os ex-cônjuges já fora dissolvido pelo divórcio nos termos do art. 1.571, § 1º, do 

CC/2002, rompendo-se, definitivamente, os laços matrimoniais outrora existentes. 

Destarte, a continuidade da relação sob a roupagem de união estável não se enquadra 

nos moldes da norma civil vigente (art. 1.724 do CC/2002), porquanto esse 

relacionamento encontra obstáculo intransponível no dever de lealdade a ser 

observado entre os companheiros. Ressaltou-se que uma sociedade que apresenta 

como elemento estrutural a monogamia não pode atenuar o dever de fidelidade, que 

integra o conceito de lealdade, para o fim de inserir, no âmbito do Direito de 

Família, relações afetivas paralelas e, por conseqüência, desleais, sem descurar do 

fato de que o núcleo familiar contemporâneo tem como escopo a realização de seus 

integrantes, vale dizer, a busca da felicidade. Assinalou-se que, na espécie, a relação 

mantida entre o falecido e a recorrida (ex-esposa), despida dos requisitos 

caracterizadores da união estável, poderá ser reconhecida como sociedade de fato, 

caso deduzido pedido em processo diverso, para que o Poder Judiciário não deite em 

solo infértil relacionamentos que efetivamente existem no cenário dinâmico e fluido 

dessa nossa atual sociedade volátil. Assentou-se, também, que ignorar os 

desdobramentos familiares em suas infinitas incursões, em que núcleos afetivos 

justapõem-se, em relações paralelas, concomitantes e simultâneas, seria o mesmo 

que deixar de julgar com base na ausência de lei específica. Dessa forma, na 

hipótese de eventual interesse na partilha de bens deixados pelo falecido, deverá a 

recorrida fazer prova, em processo diverso, repita-se, de eventual esforço comum. 

Com essas considerações, entre outras, a Turma deu provimento ao recurso, para 

declarar o reconhecimento da união estável mantida entre o falecido e a recorrente e 

determinar, por conseguinte, o pagamento da pensão por morte em favor unicamente 

dela, companheira do falecido86.  

 

Confirmando esse pensamento, a afirmação n. 4, da edição n. 50 da ferramenta 

“Jurisprudências em Teses do STJ”, o Relator Ministro Luis Felipe Salomão87 também se 

pronunciou sobre as uniões simultâneas: 

 
[...] 1. Para a existência jurídica da união estável, extrai-se, da exegese do § 1º do 

art. 1.723 do Código Civil de 2002, fine, o requisito da exclusividade de 

relacionamento sólido. Isso porque, nem mesmo a existência de casamento válido se 

apresenta como impedimento suficiente ao reconhecimento da união estável, desde 

que haja separação de fato, circunstância que erige a existência de outra relação 

afetiva factual ao degrau de óbice proeminente à nova união estável. 2. Com efeito, a 
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pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de 

vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de 

fato duradouro, concorrentemente àquele que se pretende proteção jurídica, daí por 

que se mostra inviável o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. 
 

É importante comentar que apesar de prevalecer nos Tribunais Superiores o 

entendimento da impossibilidade de relações concomitantes, ainda existem algumas 

resistências nos Tribunais Estaduais. É o exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, que em um julgado concluiu pelo reconhecimento de união dúplice, onde concorria um 

casamento com uma união estável. Na decisão foi usada a palavra “triação” para designar a 

divisão igualitária dos bens do de cujus entre a esposa e a companheira: 

 
Apelação. União estável concomitante ao casamento. Possibilidade. Divisão de bem. 

“TRIAÇÃO”. Viável o reconhecimento de união estável paralela ao casamento. 

Precedentes jurisprudenciais. Caso em que a prova dos autos é robusta em 

demonstrar que a apelante manteve união estável com o falecido, mesmo antes dele 

se separar de fato da esposa. Necessidade de dividir o único bem adquirido no 

período em que o casamento foi concomitante à união estável em três partes. 

“Triação”. Precedentes jurisprudenciais. Deram provimento, por maioria88. 

 

 Na mesma linha, em 2014 o Tribunal de Justiça do Maranhão também reconheceu a 

simultaneidade de uniões entre um casamento e uma união estável.   

 
Direito de família. Apelação cível. Ação declaratória de união estável post mortem. 

Casamento e união estável simultâneos. Reconhecimento. Possibilidade. 

Provimento. 1. Ainda que de forma incipiente, doutrina e jurisprudência vêm 

reconhecendo a juridicidade das chamadas famílias paralelas, como aquelas que 

se formam concomitantemente ao casamento ou à união estável. 2. A força dos 

fatos surge como situações novas que reclamam acolhida jurídica para não ficarem 

no limbo da exclusão. Dentre esses casos, estão exatamente as famílias paralelas, 

que vicejam ao lado das famílias matrimonializadas. 3. Para a familiarista Giselda 

Hironaka, a família paralela não é uma família inventada, nem é família imoral, 

amoral ou aética, nem ilícita. E continua, com esta lição: Na verdade, são famílias 

estigmatizadas, socialmente falando. O segundo núcleo ainda hoje é concebido 

como estritamente adulterino, e, por isso, de certa forma perigoso, moralmente 

reprovável e até maligno. A concepção é generalizada e cada caso não é 

considerado por si só, com suas peculiaridade próprias. É como se todas as 

situações de simultaneidade fossem iguais, malignas e inseridas num único e 

exclusivo contexto. O triângulo amoroso sub-reptício, demolidor do relacionamento 

número um, sólido e perfeito, é o quadro que sempre está à frente do pensamento 

geral, quando se refere a famílias paralelas. O preconceito - ainda que amenizado 

nos dias atuais, sem dúvida - ainda existe na roda social, o que também dificulta o 

seu reconhecimento na roda judicial. 4. Havendo nos autos elementos suficientes ao 

reconhecimento da existência de união estável entre a apelante e o de cujus, o caso 

                                                           
88 TJRS, Acórdão 70024804015, Guaíba, 8.ª Câmara Cível, Rel. Des. Rui Portanova, j. 13.08.2009, DJERS 

04.09.2009, p.49 apud TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 352. 
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é de procedência do pedido formulado em ação declaratória. 5. Apelação cível 

provida89. 
 

 Em síntese, apesar da resistência de alguns Tribunais Estaduais, tanto o Supremo 

Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça caminham no sentido de não 

reconhecer as famílias simultâneas. A discussão principal sobre o tema gira em torno do 

princípio da monogamia, uma vez que em relação ao casamento cabe o dever de fidelidade 

(artigo 1.566 do CC) e a bigamia gera sua nulidade absoluta (artigos 1.521, inciso VI e 1.548, 

inciso I do CC). 

 A grande dúvida paira quando falamos das relações simultâneas entre duas uniões 

estáveis, já que o dever de fidelidade é referente ao casamento. Para a união estável cabe o 

dever de lealdade que, como já explicado, pode ter sentido diverso daquele.  

 Complementando a discussão já existente, no interior de São Paulo, em uma cidade 

chamada Tupã, eis que a tabeliã Claudia do Nascimento Domingues90 elabora uma escritura 

pública de união poliafetiva. Caso similar também aconteceu no Rio de Janeiro envolvendo 

três mulheres em relação de poliamor, com a elaboração de testamentos e exposição 

antecipada de vontades, mostrando que o caso ocorrido no interior de São Paulo não foi 

isolado e pessoas com histórias parecidas começaram a buscar na justiça o reconhecimento 

de seus direitos91.  

 A temática das relações poliafetivas será tratada mais profundamente no capítulo que 

se segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 TJMA, Recurso 19048/2013, Acórdão 149918/2014, 3.ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon 

Neto, j. 10.07.2014, DJEMA 17.07.2014. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/73121275/djma-

17-07-2014-pg-211> Acesso em: 04 de novembro de 2017. 
90 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 361. 
91 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.5: Direito de Família. – 12. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 361. 



50 
 

 
 

4. TEORIA DO POLIAMOR 

 

O Poliamor foi um movimento da década de 1980 que teve início nos Estados Unidos 

e que se espalhou também por alguns países da Europa. A Alemanha, em 2005, foi o cenário 

onde ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre o Poliamor. Quando chegou ao 

Brasil adquiriu contornos próprios e tornou-se essencial delimitar seu conceito para que 

injustiças não sejam cometidas92. 

Também chamado de União Poliafetiva ou Poliamorismo, é uma espécie de 

comunhão de afeto que envolve mais de duas pessoas. Trata-se de uma teoria psicológica 

onde os integrantes do relacionamento afetivo aceitam uns aos outros e convivem sob o 

mesmo teto. Enquanto na família simultânea um indivíduo mantém duas ou mais entidades 

familiares paralelas, nas relações poliafetivas seus participantes vivenciam um casamento, 

tendo como única diferença o número de pessoas agregadas93. 

Apesar de batizado recentemente, esse tipo de comportamento humano sempre 

existiu, mas era condenado a repulsa social, em nome da moral e dos bons costumes de uma 

sociedade predominantemente cristã94. Contudo, cada vez mais as pessoas tem 

experimentado a liberdade de construir estruturas familiares que lhes pareçam mais 

agradáveis, sem o fantasma da rejeição social.  

A evolução do pensamento tornou a sociedade mais tolerante aos diversos tipos de 

relações afetivas, tendo como resultado uma mudança de atitude entre os indivíduos que 

passavam suas vidas com medo de assumir suas uniões que fugiam do modo convencional. 

Neste novo contexto histórico, essas pessoas buscam o reconhecimento de seus laços afetivos 

com a intenção de ter seus direitos e deveres garantidos pelo Estado. 

  

4.1 – DA DIFERENÇA ENTRE O POLIAMOR E A POLIGAMIA 

 

Os adeptos do Poliamorismo acreditam que são mais felizes e saudáveis as pessoas 

que possuem um relacionamento amoroso com mais integrantes envolvidos. Isso se dá 

porque o dito “amor monogâmico” ou “amor romântico” faz com que todas as expectativas 

                                                           
92 ARAGUAIA, Mariana. "Poliamor"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/sexualidade/poliamor.htm>. Acesso em 13 de novembro de 2017. 
93 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 215. 
94 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. – 11. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 215. 
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de um relacionamento bem sucedido sejam depositadas em um único ser. É a idealização do 

parceiro, eternamente fiel e leal. O imaginário humano está cheio dessa paisagem, a ideia de 

que um dia chegará alguém para preencher todos os vazios, atender as necessidades e 

completar aquilo que nos falta95. Esse elevado nível de expectativa gera, por óbvio, a 

insatisfação quando esses anseios são frustrados96.  

Sobre a monogamia, podemos afirmar que quando ela não é uma escolha torna-se 

uma prisão. Essa afirmação não é uma censura àqueles que escolheram relacionamentos 

monogâmicos para suas vidas, mas sim uma crítica à sociedade, com enfoque nas instituições 

religiosas, que apresenta o sistema monogâmico como única forma possível e concebível de 

se alcançar a felicidade e a estruturação da unidade familiar. Ou seja, se a pessoa estiver fora 

desses padrões impostos, é considerada imoral97. 

Para alguns, o sistema monogâmico funciona muito bem. Não nos cabe, portanto, 

condenar a monogamia em si, mas apenas demonstrar que ela não é um modo exclusivo de 

arranjo familiar. Com um leque maior de possibilidades, os indivíduos gozariam de mais 

liberdade nas suas escolhas pessoais e o Estado cumpriria o papel de garantir os direitos e 

deveres de cada cidadão diante das suas manifestações de vontades.  

Dentro desta lógica, onde muito se fala da preferência estatal pelo sistema 

monogâmico, torna-se relevante à diferenciação conceitual entre o relacionamento 

Poliafetivo e a Poligamia, para uma melhor compreensão da matéria estudada, uma vez que 

ambos possuem características diversas. 

A poligamia é a relação afetiva entre duas ou mais pessoas que pode ser ainda 

dividida de duas maneiras: a poliginia e a poliandria. Na poliginia, temos o relacionamento 

entre de um homem com duas ou mais mulheres. A poliandria é o contrário, consiste na 

relação de uma mulher com dois ou mais homens. Os países que aceitam a poligamia se 

concentram na África, onde há grande influência da religião muçulmana98.  

                                                           
95 HADDAD, Anna. Autonomia afetiva: ninguém pode ser responsável por nos fazer felizes. Disponível em: 

<https://papodehomem.com.br/autonomia-afetiva-ninguem-pode-ser-responsavel-por-nos-fazer-felizes>. 

Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
96 ARAGUAIA, Mariana. "Poliamor"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/sexualidade/poliamor.htm>. Acesso em 13 de novembro de 2017. 
97 CASTRO, Alex. Prisão Monogamia. Disponível em: < https://papodehomem.com.br/a-monogamia-e-uma-

prisao> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
98 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 
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 Já o Poliamor não tem relação direta com a Poligamia. Segundo Fernanda Leitão99, 

tabeliã do 15° Ofício de Notas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a diferença conceitual 

entre as duas formas está contida no fato de que a poligamia constrói vários núcleos 

familiares, enquanto o poliamor forma somente uma entidade familiar. Essa diferença é 

muito relevante, pois significa dizer que no poliamor as relações tendem a ser monogâmicas. 

Apesar de um maior número de participantes, no relacionamento poliafetivo ainda existe o 

dever de lealdade de todos os conviventes, característica marcante de qualquer união estável.  

 A poligamia mais se aproxima do conceito de famílias simultâneas, onde são criadas 

várias unidades familiares. Todavia, o termo “poligamia” pressupõe diversas uniões 

matrimonializadas, enquanto as famílias simultâneas podem se formar através do instituto da 

união estável. 

 Na produção desta pesquisa, verificou-se que constantemente a jurisprudência atribui, 

equivocadamente, o sentido de poliamor as famílias paralelas, desta maneira demonstrando a 

falta de preparo dos Tribunais para lidar com essas situações. É o exemplo do julgado a 

seguir: 

 
Apelação cível. Direito civil. Ação indenizatória por danos morais. Pretensão ao 

reconhecimento do direito de se despedir do ex-consorte. Relação concubinária. 

Possível em tese que o empecilho ao acesso ao acamado, atualmente falecido, 

configurasse ofensa à moral, tendo em vista o direito à felicidade, a concepção 

Poliamorista e a prelazia da afeição. Porém, não houve prova do embaraço 

alegado, pelo qual os réus teriam impedido a visitação autoral. Ônus do art. 333, I, 

do CPC. Prova testemunhal frágil, suportada em declaração da autora e de sua filha. 

Força probante reduzida, pela mácula de ter sido influenciada pela tese da parte 

autora. Recurso desprovido nos termos do voto do relator100.  

 

 Superados esses aspectos, nota-se que as relações Poliafetivas possuem as mesmas 

características de uma união estável qualquer e respeitam os mesmos princípios que norteiam 

essas relações. Portanto, não existe lógica na negativa de reconhecimento do Poliamorismo 

para concessão de direitos e deveres com garantia jurídica aos seus envolvidos.  

 

4.2 – DO POLIAMORISMO NO BRASIL 

 

                                                           
99 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 

100 TJRJ  - Apelação: 00002109520098190207 RJ 0000210-95.2009.8.19.0207. Disponível em <https://tj-

rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/118298373/apelacao-apl-2109520098190207-rj-0000210-

9520098190207/inteiro-teor-144032931> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
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Apesar de ainda pairar sobre a sociedade brasileira grande preconceito em relação aos 

simpatizantes do Poliamorismo, seus adeptos têm buscado na justiça formalizar, através de 

escritura pública, seus laços afetivos. 

O primeiro caso de Poliamor registrado no Brasil ocorreu em Tupã, cidade localizada 

no interior de São Paulo. A união afetiva era composta por um homem e duas mulheres. O 

trio procurou por diversos tabeliães, com o intuito de lavrar uma declaração de convivência 

pública. Todos se recusaram a reconhecer tal manifestação de vontade, até que a questão 

chegou às mãos da tabeliã Cláudia do Nascimento Rodrigues101, que afirmou não haver entre 

eles nenhum tipo de impedimento legal que justificasse a negativa do documento. Em suas 

palavras esclareceu: 

 
Quando eles entraram em contato comigo, eu fui averiguar se existia algum 

impedimento legal e verifiquei que não havia. Eu não poderia me recusar a lavrar a 

declaração. O tabelião tem a função pública de dar garantia jurídica ao 

conhecimento de fato. 

 

 A tabeliã afirma também que se sentiu a vontade para lavrar a escritura pública, já que 

essa era a vontade de todas as partes e todos os envolvidos eram considerados pessoas 

capazes.  

 
Internamente não havia dúvida de que as três pessoas consideravam viver como 

entidade familiar e desejavam garantir alguns direitos. Minha dúvida é com as 

questões externas à relação. Não há legislação que trate sobre o assunto. A aceitação 

envolve a maturação do direito. Nesse caso, foi preciso atribuir o direito a partir de 

um fato concreto. 

 

Maria Berenice Dias102 comentou o fato: “Temos que respeitar a natureza privada dos 

relacionamentos e aprender a viver nessa sociedade plural reconhecendo os diferentes 

desejos”. Acrescenta ainda, de maneira sensata, que “O princípio da monogamia não está na 

constituição, é um viés cultural. O código civil proíbe apenas casamento entre pessoas 

casadas, o que não é o caso.  Essas pessoas trabalham, contribuem e, por isso, devem ter seus 

direitos garantidos. A justiça não pode chancelar a injustiça”.  

 A escritura pública assinada pelo trio poliafetivo visa reconhecer e dar efeito jurídico 

a vontade das partes, que espontaneamente demonstraram interesse de tornar pública uma 

                                                           
101 Escritura reconhece união afetiva a três. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
102 Escritura reconhece união afetiva a três. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
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relação que consideram familiar, uma vez que preenchiam todas as características de união 

estável. Um trecho da escritura pública resume bem a situação: 

 
Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo de união 

afetiva múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras para garantia de seus 

direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e respeitadas social, econômica 

e juridicamente, em caso de questionamentos  ou litígios surgidos entre si ou com 

terceiros, tendo por base os princípios constitucionais da liberdade, dignidade e 

igualdade103.  

 

 Percebe-se que a escritura trata principalmente dos direitos e deveres dos 

conviventes, de maneira a se preocupar com a relação patrimonial dos envolvidos e, caso 

haja, a dissolução desse tipo de união com os efeitos jurídicos pertinentes. Foi escolhido o 

regime patrimonial de comunhão parcial de bens, fazendo uma analogia ao regime parcial de 

bens previsto nos artigos 1.658 a 1.666 do CC/02 para o casamento. Um dos integrantes da 

união poliafetiva ficou responsável pela administração dos bens. 

 Uma história semelhante aconteceu no Rio de Janeiro, quando o funcionário público 

Leandro Jonattan da Silva Sampaio resolveu reconhecer o seu poliamor com duas mulheres, 

no 15° Ofício de Notas, da Barra da Tijuca. A motivação para o ato foi a de regularizar 

questões previdenciárias e de plano de saúde.  

 Fernanda de Freitas Leitão104 foi a responsável pelo registro do caso supracitado e 

explica de um jeito muito sensato os fundamentos que devem ser priorizados na lavratura de 

escritura pública de uma união poliafetiva, a saber: o “Princípio da afetividade, como novo 

pilar do Direito de Família. O princípio da dignidade da pessoa humana, da personalidade, da 

autonomia da vontade, da não-discriminação e, por fim, o silêncio normativo, pois no âmbito 

do Direito Privado, tudo o que não é proibido é permitido”.  

 A tabeliã ainda acrescenta que o ordenamento jurídico brasileiro não esperava esse 

tipo de situação quando elaborou os requisitos essenciais da união estável, o que também não 

significa dizer que o ato é proibido. Para ela “Dizer que o nosso ordenamento jurídico não 

permite esse tipo de união é imaginar que o legislador pátrio pensou nessa situação e a 

proibiu, o que, a meu ver, absolutamente não aconteceu”. 

                                                           
103 Escritura reconhece união afetiva a três. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
104 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 
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 Vale destacar que Fernanda Leitão também foi a encarregada da tarefa de lavrar o 

segundo caso de escritura pública de união poliafetiva do Brasil, numa situação um pouco 

diferente das mencionadas acima.  

A história dessa vez envolvia a união de três mulheres, uma dentista, uma empresária e 

uma gerente administrativa. O trio feminino estava junto há três anos e se consideravam uma 

família. A escritura pública assinada por elas concedia a cada uma delas autoridade para 

decidir sobre questões médicas das companheiras e estabelecia a separação dos bens. Além 

disso, o documento também versou sobre o desejo daquela que é a empresária de ter um filho 

através de inseminação artificial e que na certidão da criança contenha o sobrenome das três 

mães. Em caso de morte, as conviventes também se respaldaram juridicamente assinando um 

testamento dividindo seus bens105.  

Em uma entrevista106 para o jornal “O Globo”, a empresária declarou que:  

 

Somos uma família. Nossa união é fruto de amor. Vou engravidar, e estamos nos 

preparando para isso, inclusive, financeiramente [...]. A legalização é uma forma de 

a criança e de nós mesmas não ficarmos desamparadas. Queremos usufruir os 

direitos de todos, como a licença-maternidade. 

 

 A falta de jurisdição específica para essas situações faz com que a interpretação do 

caso dependa de sentenças particulares esparsas, utilizadas como exemplo para defender ou 

não tais questões. Para conseguir a escritura pública de convivência, as três mulheres usaram 

argumentos semelhantes aos do Supremo Tribunal Federal para defender casais homossexuais 

no ano de 2011. A tabeliã Fernanda107 justificou o ato alegando que: 

 
O pilar que sustenta qualquer relação de família é o afeto. E essas três mulheres têm 

tudo para formar uma família: amor, uma relação duradoura, intenção de ter filhos... 

No direito particular, além disso, o que não está proibido está permitido. Não posso 

garantir direitos imediatos a elas, terão que lutar nos tribunais para realizar a 

declaração de renda conjunta ou contratar plano de saúde, mas agora estão 

protegidas. 

 

 

                                                           
105 MARTÍN, María. As três namoradas que desafiam a “família tradicional brasileira”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/24/politica/1445698719_312701.html> Acesso em: 13 de novembro de 

2017. 
106 MARTÍN, María. As três namoradas que desafiam a “família tradicional brasileira”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/24/politica/1445698719_312701.html> Acesso em: 13 de novembro de 

2017. 
107 MARTÍN, María. As três namoradas que desafiam a “família tradicional brasileira”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/24/politica/1445698719_312701.html> Acesso em: 13 de novembro de 
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Sobre a oficialização das uniões poliafetivas, um membro do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM), o advogado Marcos Alves da Silva108 garante que nenhum 

tabelião poderia se recusar a lavrar Escritura Pública de Contrato de União Estável pelo fato 

da relação conter mais de duas pessoas. Segundo ele, o contrato nada mais é do que um meio 

de se definir a questão dos efeitos patrimoniais: “O contrato constitui mera faculdade 

estabelecida pela lei, para que, por meio dele, os companheiros possam definir os efeitos 

patrimoniais da união entre eles estabelecida, conforme dispõe o artigo 1.725 do 

Código Civil”. Ademais explica que esse contrato pode ser feito por escritura pública ou por 

instrumento particular, pois ambos possuem o mesmo valor jurídico.  

 A respeito do reconhecimento das uniões poliafetivas, o jurista acredita que não 

existem razões que justifiquem a sua negativa. Também se pronunciou quanto a isto dizendo 

que “Presentes os requisitos da afetividade, publicidade, continuidade, durabilidade e a 

intenção de constituição de família, não importa a estrutura que tome a família”.  

Entretanto, é notório que não faltam juristas contrários a decisão das três moças e da 

tabeliã que resolveu concordar com o ato. A advogada Regina Beatriz Tavares109 não acredita 

que essas mulheres irão conseguir registrar a criança com os três sobrenomes e afirma que 

“Esse documento não vale nada. A Constituição brasileira estabelece expressamente que a 

união estável só pode ser constituída por duas pessoas, e o reconhecimento do Supremo das 

uniões homossexuais também se refere especificamente a duas pessoas”. Ainda acrescenta 

dizendo: 

 
A poligamia no Brasil não tem qualquer apoio constitucional. Não defendo um 

único tipo de família, mas o princípio de união está restrito sempre a relações 

monógamas, a sociedade brasileira não aceita casamentos de três pessoas, sejam elas 

do sexo que forem. Cada um pode viver como quiser, mas atribuir direitos familiares 

significa institucionalizar a poligamia. 

 

Nota-se uma constante confusão de conceitos presente no discurso dos juristas 

contrários as uniões poliafetivas, bem como é possível perceber essa falta de consenso 

conceitual na jurisprudência pátria. Como visto anteriormente, o poliamor e a poligamia 

possuem conceitos diferentes. Uma relação poliamorosa tem a intenção de ser monogâmica, 

respeitando o dever de lealdade imposto a união estável.  

                                                           
108 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 
109 MARTÍN, María. As três namoradas que desafiam a “família tradicional brasileira”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/24/politica/1445698719_312701.html> Acesso em: 13 de novembro de 

2017. 
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 Fernanda de Freitas Leitão110 rebate as críticas afirmando que: 

 
Quando comecei a oficializar casais homossexuais acontecia o mesmo, me 

acusavam de fazer algo ilegal. Todas as uniões acabam abrindo o mesmo caminho. 

No começo há uma rejeição grande, depois a jurisprudência começa a reconhecer os 

direitos familiares, até que se normaliza. O Brasil, inclusive, já conta desde 2012 

com casos de filhos com mais de dois pais, ao incluir, por exemplo, o doador 

conhecido de uma inseminação artificial. A história se repete agora. 

 

O doutrinador Flávio Tartuce111 acredita não haver nenhuma afronta a ordem pública, 

a elaboração de uma escritura pública de união poliafetiva e explica que: 

 
O reconhecimento de um afeto espontâneo entre duas ou mais pessoas não é 

situação de dano à coletividade, mas muito ao contrário, de reafirmação de 

transparência e solidariedade entre as partes. Assim, com o devido respeito, não 

parece ter justificativa jurídica plausível a recomendação feita pela Corregedoria do 

Conselho Nacional de Justiça, em abril de 2016, no sentido de que as serventias 

extrajudiciais não realizem atos semelhantes. Nota-se que os textos das escrituras 

elaboradas são sutis e não impositivos, de mera valorização de um relacionamento 

que já existe no mundo dos fatos, podendo gerar ou não efeitos jurídicos, o que 

depende da análise do pedido e das circunstâncias fáticas, reafirme-se.  

 

Por fim, vale destacar que o papel do Estado não deve ser o de interferir na maneira 

como as pessoas constroem seus núcleos familiares. Na verdade, sua função é garantir a 

liberdade e o respeito entre os indivíduos que fazem parte de uma unidade familiar. Não é 

novidade que os Tribunais Nacionais têm uma preferência declarada pela família constituída 

pelo matrimonio e os Deputados brasileiros mais conservadores tem se empenhado para 

restringir o modelo de família aquele tradicional, composto por um homem e uma mulher. 

Caso essas idéias sejam aprovadas, o Congresso Nacional estará caminhando rumo ao 

retrocesso, na direção contrária da sociedade brasileira. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 MARTÍN, María. As três namoradas que desafiam a “família tradicional brasileira”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/24/politica/1445698719_312701.html> Acesso em: 13 de novembro de 

2017. 
111 TARTUCE, Flávio. Da escritura pública de união poliafetiva. Disponível em: 

<http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 

https://brasil.elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratou-se neste trabalho sobre as mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 

e pelo Código Civil de 2002 sobre o Direito de Família e a nova visão do núcleo familiar. O 

conceito de família passou a ser aceito como sendo a comunhão de afeto, dando margem para 

muitas inovações dentro desta seara. 

 A união estável, agora, é considerada uma entidade familiar, cujos efeitos jurídicos se 

assemelham com os do casamento, apesar da Carta Maior de 1988 deixar evidente a 

existência de diferença entre eles. 

 Institutos parecidos, mas não iguais. A partir desta constatação tem início toda a 

problemática que envolve o tema objeto desta pesquisa. Ao casamento é exigido o dever de 

fidelidade, a união estável o dever de lealdade. Deveres sinônimos ou não, o que importa 

dizer é que a Constituição Federal proíbe o casamento de pessoas já casadas. O crime de 

bigamia atinge a união matrimonializada, porém não atinge a união estável.  

 Dentro desta lógica, começaram a surgir às famílias simultâneas. Na verdade, este 

tipo de comportamento acompanha os seres humanos desde a sua origem, porém, para 

preservar a moral de uma sociedade predominantemente cristã e monogâmica, durante muito 

tempo o legislador preferiu o silêncio.  

 Neste novo contexto histórico, com a sociedade mais flexível as diversas formações 

familiares, o medo da repulsa social que assombrava os indivíduos começou a desaparecer. 

Os conflitos levados à justiça pressionaram os Tribunais a encontrar uma solução. 

Ainda não existe consenso sobre a pluralidade das estruturas familiares e são 

imprevisíveis as decisões jurisprudenciais. Quando se trata das instâncias superiores, nota-se 

uma preferência declarada pela união formada pelo casamento. Havendo duas uniões 

estáveis concomitantes, entende-se pela não admissibilidade de nenhuma. Porém, também é 

possível observar muitas decisões da seguinte forma: num primeiro momento, existindo boa 

fé das companheiras nas uniões simultâneas, ambas terão seus direitos reconhecidos; no caso 

das famílias terem conhecimento prévio uma da outra, a solução é provar qual surgiu 

primeiro para que esta seja a merecedora de todo o direito, enquanto a outra cabe à 

denominação de concubinato.  

Complementando a discussão, o poliamor tem uma abordagem dinâmica e diz 

respeito a uma relação monogâmica que envolve mais de duas pessoas. As uniões 

poliafetivas sofrem ainda muito preconceito, por causa da confusão conceitual feita pela 
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doutrina e pela jurisprudência. Na produção desta pesquisa, com intuito de encontrar 

julgados relacionados com o Poliamor, o que se percebeu, na verdade, foram casos de 

famílias simultâneas onde o julgador usa o termo “poliamor” ou “poliamorismo” pra definir 

uma relação que nada tem a ver com esta.  

Resta claro que quando o legislador resolveu reconhecer o instituto da união estável, 

não se imaginou a pluralidade de situações que resultariam dessa decisão. Portanto, é 

possível acrescentar que o surgimento de famílias simultâneas e poliafetivas não é um 

comportamento proibido, conforme esclareceu Fernanda de Freitas Leitão112: “Dizer que o 

nosso ordenamento jurídico não permite esse tipo de união é imaginar que o legislador 

pátrio pensou nessa situação e a proibiu, o que, a meu ver, absolutamente não aconteceu”.  

Acredita-se que o futuro reserva, ainda, o surgimento de outras formas de se pensar as 

famílias. Existe uma tendência social para que sejam admitidas juridicamente as famílias 

simultâneas, seja competindo com o casamento ou entre várias uniões estáveis. No mesmo 

caminho estão às uniões poliafetivas, mesmo com a constante tentativa de muitos deputados 

e senadores em forçar que exista um único tipo de família, aquela tradicional entre um 

homem e uma mulher.  

No caso das escrituras públicas de união poliafetiva não terem o seu valor 

reconhecido pelo Direito de Família, o autor Flávio Tartuce113 conclui que:  

 
[...] caso não seja possível o reconhecimento da validade dessas escrituras pelo 

Direito de Família, o caminho do Direito Contratual – por contratos de sociedade de 

participação, por promessas de doação e de alimentos, por plano de saúde e de 

previdência privada e outros negócios jurídicos patrimoniais –, pode indicar a 

solução. Se entraves morais - e até jurídicos - vedam o reconhecimento da escritura 

de união poliafetiva pelo Direito de Família, o mundo dos contratos pode 

perfeitamente aceitar o teor que ali se pretende expressar. Em vez de um ato só, a 

solução jurídica para casos como os relatados no início do texto estará em várias 

minutas. 

 

Por fim, podemos dizer que a família é plural e que urge na legislação pátria a 

necessidade de se criar um modelo de união estável mais autônomo, que se distancie do 

casamento, desta maneira, contemplando um maior número de famílias que desejam ver os 

                                                           
112 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 
113 TARTUCE, Flávio. Da escritura pública de união poliafetiva. Disponível em: 

<http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
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seus direitos e deveres reconhecidos pelo Estado. Nas palavras do advogado Marcos 

Alves114: 

 
É uma pena que a legislação, a doutrina e a jurisprudência não tenham ainda 

atentado para essa necessidade premente. [...] a nova racionalidade instaurada pela 

Constituição Federal de 1988 em relação à compreensão da família ainda está a 

produzir reverberações. O novo paradigma abre enorme leque de possibilidades para 

responder às demandas contemporâneas. 

 

 O direito como uma ciência social, deve evoluir conjuntamente com a sociedade, 

preparando-se dia após dia para novos desafios.   

                                                           
114 IBDFAM. Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva> Acesso 

em: 13 de novembro de 2017. 
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