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RESUMO
 O presente trabalho tem por objetivo analisar a realidade sociológica e principiológica das famílias simultâneas e sua
exclusão pela sociedade e pelo Estado, fundamentada no princípio da monogamia e no art. 226 da nossa Constituição
Federal. Entretanto, a questão reside basicamente na dicotomia entre reconhecer ou não essas uniões como instituição
familiar, tendo em vista principalmente o fundamento de ofensa aos padrões monogâmicos da sociedade e a violação do
art. 1566 do Código Civil.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como ponto central discutir acerca da possibilidade de reconhecimento
das  famílias  simultâneas,  paralelas  ou  plúrimas  no  Brasil,  à  luz  do  texto  constitucional  e  da
legislação infraconstitucional, bem como qual a posição adotada pela jurisprudência. 

Antigamente, a família era patriarcal, hierarquizada e patrimonialista, isto é, toda a autoridade
se concentrava nas mãos do pater familias, que detinha poder de vida e morte sobre a mulher e os
filhos.

Todavia,  a  sociedade  foi  aos  poucos  evoluindo,  mudando  conceitos  e  adquirindo  novos
valores,  e  assim,  surgiram  outros  modelos  familiares,  constituídas  não  somente  pelos  laços
consanguíneos ou matrimoniais, mas pautadas, principalmente, no afeto entre os membros que a
integram. Assim, o princípio da afetividade tem sido utilizado para proteger novos arranjos familiares
sob o fundamento de que o mais importante é a afetividade que une os seres, não apenas o que a
Lei conceitua como correto ou aceitável.

A Constituição Federal consagrou, além da família advinda do casamento, outras entidades
familiares, como as oriundas da união estável e da comunidade formada por um genitor e seus
ascendentes.  O artigo  226  do  referido  diploma não  traz  hierarquização  dos  tipos  de  entidades
familiares, pois é uma norma geral de inclusão, sendo admissível qualquer entidade que preencha
os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensividade.

 A partir daí, surgem opiniões divergentes a respeito das situações das famílias simultâneas,
pois alguns entendem tratar-se de união estável e outros de concubinato. 

O ordenamento jurídico disciplina o concubinato como uma relação de fato, entre pessoas
que estão impedidas de casar,  ou seja,  não tem a proteção do Estado como entidade familiar,
irradiando efeitos, quando for o caso, apenas no campo obrigacional. 

Nesse sentido, Rodrigo da Cunha Pereira elucida as diferenças entre a união estável e o
concubinato: 

[...] união estável é a relação afetivo-amorosa entre um homem e uma mulher, não adulterina e
não-incestuosa,  com  estabilidade  e  durabilidade,  vivendo  sob  o  mesmo  teto  ou  não,
constituindo  família  sem o  vínculo  casamento.  E  concubinato  é  a  relação  entre  homem e
mulher na qual existem impedimentos para o casamento. (PEREIRA, 2004. p. 28)
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Acerca do tema Susileine Kusano afirma que:

As famílias paralelas também denominada de concubinato impuro ou adulterino são aquelas
decorrente de uma relação extraconjugal, ou seja, quando um dos concubinos ou ambos já são
casados, o que caracteriza o impedimento da sua conversão em casamento (art. 1.727, CC),
diferenciando-se  da  união  estável,  visto  que esta  não possui  tal  impedimento”.  (KUSANO,
2017)

Esse tipo de formação familiar  não é  novidade em nossa sociedade.  Por  muito  tempo o
núcleo familiar que se constituía de forma simultânea ao casamento era culturalmente repudiado e
ainda persiste nos dias atuais. 

Nesse sentido, Leonardo Alves adverte: 

O Código Civil, numa visão conservadora e preconceituosa, tentou banir, extirpar, eliminar e
abolir  qualquer direito advindo de uma relação afetiva, caso haja impedimento matrimonial.
Destarte, trouxe a nós a figura do concubinato, anteriormente conhecido pela doutrina como
concubinato espúrio ou adulterino. (ALVES, 2009. p. 584)

É  preciso  compreender  que  o  avanço  trazido  com  o  texto  constitucional  acerca  do
reconhecimento das famílias paralelas foi possível somente diante da interpretação dos princípios do
pluralismo familiar e da dignidade da pessoa humana, pois parte-se do pressuposto de que o rol do
art. 226 da Constituição da Federal não é taxativo.

Assim, o princípio da pluralidade familiar, implícito na redação do art. 226 da Constituição
Federal,  exige  do  Estado  uma postura  de  inclusão  dessa  entidade  familiar,  já  que  decorre  da
dignidade da pessoa humana a liberdade do indivíduo de “escolher e constituir a entidade familiar
que melhor corresponda à sua realização existencial”, não podendo assim o legislador definir qual a
melhor e mais adequada. (LOBO, 2014)

Embora a simultaneidade das famílias seja uma realidade merecedora de reconhecimento
como qualquer outra entidade familiar que se apresente de modo público, tenha estabilidade e se
verifique a afetividade, o entendimento daqueles que se posicionam contrariamente aos ditames
poligâmicos baseiam-se sob o fundamento de que a monogamia é princípio, portanto, norma jurídica
que proíbe a conjugalidade concomitante.

Nesse sentido, Rodrigo da Cunha Pereira:

O princípio da monogamia,  embora funcione também como um ponto-chave das conexões
morais  das  relações  amorosas  e  conjugais,  não  é  simplesmente  uma  norma  moral  ou
moralizante. Sua existência nos ordenamentos jurídicos que o adotam tem a função de um
princípio jurídico ordenador. Ele é um princípio básico e organizador das relações jurídicas da
família do mundo ocidental.(PEREIRA, 2004)

No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a relação de um homem casado com outra
mulher, ainda que esta relação dure muitos anos, é considerada concubinato, sem efeitos de direito
de família:

“Companheira e concubina — distinção. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é
confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. União estável —
proteção  do  Estado.  A  proteção  do  Estado  à  união  estável  alcança  apenas  as  situações
legítimas e nestas não está incluído o concubinato (...) Percebe-se que houve um envolvimento
forte, projetado no tempo — 37 anos —, dele surgindo prole numerosa — nove filhos —, mas
que  não  surte  efeitos  jurídicos  ante  a  ilegitimidade,  ante  o  fato  de  haver  sido  mantido  o
casamento com quem Valdemar contraíra núpcias e tivera onze filhos (...) No caso, vislumbrou-
se  união  estável,  quando,  na  verdade,  verificado  simples  concubinato,  conforme
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pedagogicamente previsto no artigo 1.727 do Código Civil. (...) O concubinato não se iguala à
união estável referida no texto constitucional, no que esta acaba fazendo as vezes, em termos
de consequências, do casamento. Tenho como infringido pela Corte de origem o parágrafo 3º
do artigo  226 da Constituição  Federal,  razão  pela  qual  conheço  e provejo  o  recurso para
restabelecer o entendimento sufragado pelo Juízo na sentença prolatada”  ( BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. RE 397.762/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 3 de junho de 2008.
Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=90310  >
Acesso em: 10 julho 2017)

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inexistência de efeito
jurídico familiar na relação que concorre com o casamento em que não exista separação de fato,
independentemente do tempo de sua duração:

“Ser casado constitui fato impeditivo para o reconhecimento de uma união estável. Tal óbice só
pode  ser  afastado  caso  haja  separação  de  fato  ou  de  direito.  Ainda  que  seja  provada  a
existência  de  relação  não  eventual,  com vínculo  afetivo  e  duradouro,  e  com o  intuito  de
constituir  laços  familiares,  essa  situação  não  é  protegida  pelo  ordenamento  jurídico  se
concomitante  a  ela  existir  um  casamento  não  desfeito  (...)  Diante  disso,  decidiu-se  que
havendo uma relação concubinária, não eventual, simultânea ao casamento, presume-se que o
matrimônio não foi dissolvido e prevalecem os interesses da mulher casada, não reconhecendo
a união estável.”   ( BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça, REsp 1.096.539/RS, 4 Turma, Rel.
Min.  Luís  Felipe  Salomão,  j.  27  de  março  de  2012  Disponível  em:  <
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21597875/recurso-especial-resp-1096539-rs-2008-
0217038-7-stj/inteiro-teor-21597876 > Acesso em: 10 jul. 2017)

Portanto,  os  Tribunais  Superiores  brasileiros  entendem  que  quando  houver  uma  relação
concubinária,  em regra,  prevalece os interesses do matrimônio não sendo reconhecida a união
estável.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para desenvolvimento deste estudo utilizou-se o método analítico com aplicação da
técnica  de  pesquisa  bibliográfica  principalmente  de  livros  e  artigos  científicos.  Utilizou-se  ainda
pesquisa em bases jurisprudenciais, legislação e documentos eletrônicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que se refere ao reconhecimento das famílias paralelas, a doutrina se divide em três
principais  correntes:  A  primeira  de  caráter  conservador,  não  reconhece  a  união  paralela  como
entidade  familiar,  pois,  estas  ferem  o  princípio  da  monogamia,  bem  como  os  de  lealdade  e
fidelidade, necessários para a configuração da união estável. A outra, denominada intermediária,
admite as relações na qual uma família desconhece a existência da outra, sendo considerada de
uniões estáveis paralelas putativas. Ainda, há uma corrente liberal a qual reconhece todos os tipos
de relações paralelas pelo direito de família, buscando desta forma, uma solução mais justa dentro
do ordenamento pátrio, para que a família constituída paralelamente não deixe de ser assistida pela
legislação. 

Contudo, as três correntes apresentam problemas, isto é, a primeira é porque a fidelidade não
constitui  elemento essencial para a caracterização da união estável, mas apenas um dever dela
decorrente, constante do art. 1.724 do novo Código Civil.  

A segunda corrente é porque, além do art. 226, § 3º da Constituição Federal deixar claro que
a união estável e o casamento são institutos distintos, devendo a lei facilitar a conversão da união
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estável em casamento, lembrando que o conceito e os requisitos do casamento são diferentes dos
da união estável. 

Por fim, a terceira corrente despreza a fidelidade como fator essencial à união estável e os
próprios requisitos da sua caracterização, pois a união deve ser exclusiva.  

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que o direito de família passou por profundas transformações
nas últimas décadas. O conceito de família foi ampliado, admitindo núcleos familiares distintos do
tradicional a partir do reconhecimento do amor e do afeto como valor juridicamente mensurável. 

Mesmo  assim,  o  posicionamento,  tanto  do  STJ  quando  do  STF  é  o  de  que  famílias
constituídas mediante uniões paralelas que não têm guarida no ordenamento jurídico. Ambos os
Tribunais  entendem  que  o  fato  do  homem  estar  casado  e  mesmo  assim  manter  outro
relacionamento paralelo nos mesmos moldes que o casamento é uma afronta a Constituição. Pois, a
monogamia trata-se de um princípio orientador do Direito de Família, na medida em que visa à
proteção da sociedade e nasce do próprio meio social, que a aceita como um dogma que guia essa
própria sociedade. Do contrário, a sociedade teria que aceitar a pluralidade de famílias, como um
instituto inerente ao modo de pensar das pessoas, o que não se encaixa na realidade social deste
País, pois as pessoas rechaçam a ideia de relacionamento extraconjugal, ainda que tais relações de
fato ocorram.

Neste sentido o STJ enfatiza a primazia à monogamia, ao negar recurso de reconhecimento
de uniões estáveis simultâneas, isto é, se uma relação de convivência for denominada de união
estável,  as demais concomitantes,  serão consideradas como concubinato ou sociedade de fato.
Tribunais ainda mantêm decisão conservadora sobre a necessidade de haver o dever de fidelidade
ou lealdade, associado ao princípio da monogamia. Portanto, os Tribunais Superiores brasileiros têm
o entendimento de que poligamia não gera efeitos de direito de família, seja em caso de amantes
escondidos ou conhecidos e consentidos.

Por  fim,  é  importante  salientar  que  a  rejeição  de  famílias  concomitantes  não  significa  a
ausência de proteção jurídica a quem vive nessa situação, sendo cabível o reconhecimento de uma
eventual sociedade de fato, para assegurar os direitos pessoais e patrimoniais envolvidos.
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