
 

 
 
 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

DOUTOR LUIZ FUX, RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 883.168/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE 883.168/SC 

Paradigma do tema 526 da Repercussão Geral 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES – 

ADFAS, com sede em São Paulo/SP, na Rua Maestro Cardim, nº 560, conjuntos 

101/103, CEP 01323-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.176.976/0001-27, por meio de 

sua Presidente, Regina Beatriz Tavares da Silva, brasileira, divorciada, advogada e 

professora, inscrita na OAB/SP sob o nº 60.415, portadora da cédula de identidade RG 

nº 7.845.881-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.741.548-85, com endereço 

na Rua Maestro Cardim, nº 560, conjuntos 181/184, São Paulo/SP, e-mail: 

reginabeatriz@reginabeatriz.adv.br, de seu Diretor Científico, Nelson Nery Júnior, 

brasileiro, casado, advogado e professor, inscrito na OAB/SP sob o n° 51.737-SP, 

portador da cédula de identidade RG nº 5.943.144-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 575.348.028-49, com endereço na Rua Novo Horizonte, nº 198, São Paulo/SP, e-

mail: nelson.nery@neryadvogados.com.br, e do Presidente de sua Comissão de 

Assuntos Previdenciários, Wagner Balera, brasileiro, casado, advogado e 

professor, portador da cédula de identidade RG nº 5.096.589-SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 276.566.328-91, com endereço na Rua Zacarias de Góis, n° 966, 

apto. 111, São Paulo/SP, e-mail: balera@terra.com.br, vem, com elevado respeito, à 

presença de Vossa Excelência, requerer a admissão da Associação de Direito de 



 

 
 
 

 

Família e das Sucessões – ADFAS como AMICUS CURIAE no processo em 

referência, com os fundamentos de direito expostos nas RAZÕES anexas. 

 

São Paulo, 30 de junho de 2015. 

 

 

 

Regina Beatriz Tavares da Silva 

Presidente da ADFAS 

OAB/SP 60.415 

 

 

 

 

Nelson Nery Júnior 

Diretor Científico da ADFAS 

OAB/SP 51.737 

 

 

 

Wagner Balera 

Presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da ADFAS 

OAB/SP 38.652 

 

 

  



 

 
 
 

 

ADMISSÃO ANTERIORMENTE REALIZADA EM RELAÇÃO AO RE 669.465-ES, 

SUBSTITUÍDO PELO PRESENTE COMO PARADIGMA DO TEMA 526 DA 

REPERCUSSÃO GERAL 

 

1. Preliminarmente, esclarece a Requerente que foi admitida em 

24/11/2014 como amicus curiae no RE 669.465-ES, recurso substituído pelo presente 

como paradigma do Tema 526 da Repercussão Geral. 

 

2. Neste contexto, a ADFAS vem requerer novo pedido de 

admissão como amicus curiae, renovando e acrescentando as seguintes razões. 

 

 

O ESTATUTO DA ADFAS 
 

3. Ainda preliminarmente, destaca-se o artigo 2º, I a XVIII do 

Estatuto da Associação de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS (documento 

anexo - grifos nossos): 

 

Art. 2º - Considerando que a família, como base e 
núcleo fundamental da sociedade, necessita de 
proteção e segurança jurídica em consonância com a 
ordem constitucional e os anseios da sociedade; 
considerando que a família é o núcleo natural para a 
realização das pessoas, assim como para a criação, 
educação e formação de crianças, adolescentes e 
jovens, bem como para a proteção de idosos; 
considerando que na família deve ser priorizada a 
segurança jurídica e que o Direito de Família e das 
Sucessões não é limitado apenas pelos interesses 
individuais; considerando que o direito de família e de 
sucessões também preserva o interesse jurídico 
patrimonial dos membros da família, são objetivos 
institucionais da ADFAS: 
I- estudar e difundir o Direito de Família e das Sucessões e 
as disciplinas correlatas;  
II- incentivar, aprofundar e difundir o estudo dogmático do 
Direito de Família e das Sucessões;  
III- promover a definição jurídico-institucional de família, 
como núcleo fundamental da sociedade;  
IV – promover a tutela dos direitos da personalidade dos 
membros da família; 



 

 
 
 

 

V – ter como princípio a monogamia nas relações 
conjugais, de casamento e de união estável;  
VI - debater, acompanhar e elaborar estudos para subsidiar 
os projetos de reforma legislativa no âmbito do Direito de 
Família e do Direito das Sucessões e em áreas correlatas; 
VII - estabelecer intercâmbios com universidades, centros e 
instituições em prol do estudo e do desenvolvimento do 
Direito de Família e das Sucessões para contribuir nas 
atuações dos Poderes do Estado;  
VIII- editar publicações impressas e eletrônicas, 
especialmente a Revista de Direito de Família e das 
Sucessões – RDFAS – órgão de difusão científica e cultural 
da ADFAS; 
IX- fazer-se representar em congressos de âmbito nacional 
e internacional, bem assim realizar cursos, seminários, 
eventos jurídicos e concursos de monografias destinados à 
difusão e debate do Direito de Família e das Sucessões;  
X- organizar biblioteca especializada e reunir textos 
normativos, doutrinários e jurisprudenciais brasileiros e 
estrangeiros sobre assuntos referentes ao Direito de 
Família e das Sucessões;  
XI– elaborar coletânea jurisprudencial de Direito de Família 
e das Sucessões, nos diversos tribunais e instâncias; 
XII- prestar colaboração, mediante convênios ou figuras 
jurídicas afins, inclusive como ‘amicus curiae’, aos 
poderes públicos no estudo das questões de Direito de 
Família e das Sucessões;  
XIII- ajuizar ações civis públicas e intervir em inquéritos 
civis, para defesa de interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos, em matéria de família e de seus 
membros, de sucessões e de biodireito;  
XIV- demandar na esfera administrativa, inclusive 
contenciosa, e no âmbito extrajudicial para defesa da 
família, de seus membros, das sucessões e do biodireito;  
XV- realizar pesquisas de opinião e de dados sociais 
relativos à família como meio de subsidiar as políticas 
públicas;  
XVI- fomentar o estudo, o debate e a difusão do Direito de 
Família e das Sucessões, bem como de disciplinas afins, 
jurídicas e não jurídicas, nas universidades, centros de 
ensino e faculdades junto aos alunos de graduação e pós-
graduação;  
XVII- fomentar o intercambio acadêmico internacional para 
o mesmo estudo, debate e difusão; e  
XVIII - criar seções estaduais nas unidades da Federação, 
atendidas as condições previstas nas normas associativas.  



 

 
 
 

 

 

BREVE SÍNTESE DO PROCESSADO NO PRESENTE RECURSO 

 

4. A repercussão geral do presente recurso foi reconhecida em r. 

decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux: 

 

Observo que o presente recurso trata da mesma matéria objeto 
do Tema 526 da Repercussão Geral (Possibilidade de o 
concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários), em 
cujo paradigma, o RE 669.465/ES, de minha relatoria, constatou-
se a presença de Pedido de Uniformização de Jurisprudência 
ainda pendente de julgamento. 
Isso posto, determino que se proceda à substituição do RE 
669.465/ES pelo presente recurso e à atualização dos sistemas 
informatizados da Corte, para fazer constar o RE 883.168/SC 
como paradigma do Tema 526 da Repercussão Geral. 
Considerando a identidade da questão de fundo entre os 
processos, desnecessário o envio dos autos ao Procurador-
Geral da República para novo parecer. À Secretaria para a 
juntada de cópia da manifestação exarada nos autos do RE 
669.465/ES. 
Publique-se. (STF, RE 883.168-SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
11.05.2015). 
 

5. O Tribunal Catarinense reconheceu, a contar do pedido 

administrativo, mediante comprovação da dependência econômica da companheira 

com o militar falecido, o direito à quota parte da pensão por morte por ele deixada em 

concorrência com a viúva e as razões do Recurso Extraordinário fundamentam-se na 

impossibilidade de reconhecimento de efeitos da união estável entre o falecido e a 

concubina, posto que permaneceu casado e em comunhão de vidas até a sua morte. 

 

6. No presente requerimento é destacada a monogamia como 

princípio fundamental do casamento e da união estável no Direito de Família e sua 

repercussão no Direito Previdenciário. 

 

7. O Direito de Família exerce a tutela jurídica das relações 

humanas, em seus laços de solidariedade, originando um complexo de disposições, 

pessoais e patrimoniais, que criam direitos e deveres entre os componentes da 

entidade familiar. Nessa tutela encontra-se a assistência entre os membros de uma 

família, em seus aspectos imateriais, fundados no respeito, e nos aspectos materiais, 

baseados na prestação de alimentos a quem deles necessite. A Constituição da 



 

 
 
 

 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu Capítulo VII, intitulado “Da Família, 

da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, artigos 226 a 2301, confere essa 

proteção àqueles que compõem uma entidade familiar. 

                                              
1 CF, artigo 226: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º - O 
casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos 
termos da lei. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento. § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O casamento civil pode ser 
dissolvido pelo divórcio. § 7º - 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. § 8º - 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.”. 
CF, artigo 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo 
aos seguintes preceitos: I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 
na assistência materno-infantil; II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de 
discriminação. § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios 
de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência. § 3º - O direito a proteção especial abrangerá 
os seguintes aspectos: I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 
observado o disposto no artigo 7º, XXXIII; II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; IV - garantia de pleno e 
formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa 
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; V - 
obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; 
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, 
nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado; VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. § 4º - A lei punirá 
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. § 5º - A 
adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições 
de sua efetivação por parte de estrangeiros. § 6º - 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. § 7º - No atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no artigo 204. § 8º A lei estabelecerá: I 
- o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens II - o plano nacional de 
juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para 
a execução de políticas públicas.”. 
CF artigo 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”. 



 

 
 
 

 

 

8. O Direito Previdenciário é organizado sob a forma de regime 

geral, de natureza contributiva e filiação obrigatória, tendo em vista, em caso de morte, 

a proteção aos dependentes do falecido, nas relações de natureza familiar, 

constituídas pelo casamento, pela união estável e pelas relações de parentesco. A 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Capítulo II, “Da 

Seguridade Social”, Seção III, “Da Previdência Social”, artigo 2012, estabelece essa 

proteção aos membros de uma entidade familiar. 

 

9. Integra igualmente o Direito Previdenciário o assim 

chamado Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, de que cuida, 

mais especificamente, o artigo 40 da Constituição da República Federativa do 

Brasil3. 

 

10. A pensão objeto do presente feito é tratada no direito 

previdenciário como pensão especial do ex-combatente e decorre da participação do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

 

11. Ao ex-combatente é garantida a aposentadoria excepcional, 

prevista em legislação especial anterior à Carta de 1988, recepcionada pela atual 

Constituição, nos termos de seus dispositivos transitórios, artigos 53 e 58 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, e posteriores emendas, inclusive a Emenda 

Constitucional nº 20/98. 

 

12. O artigo 149 da Lei 8.213/91 estabelece que os benefícios de 

ex-combatente continuam sendo regidos pela legislação específica. 

                                                                                                                                     
CF, artigo 230: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. § 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. § 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.”. 
2 CF, artigo 201: “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: V - pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.”. 
3 CF, artigo 40. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.” 



 

 
 
 

 

 

13. Essa legislação específica assim pode ser sumariada: 

 

14. No ano de 1948 é editada a Lei 288/48, que houve por bem 

definir os ex-combatentes, assim entendidos os servidores públicos civis e militares 

que serviram na Itália ou, ainda, cumprindo missões de patrulhamento de guerra em 

qualquer outro teatro de operações definidas pelo Ministério respectivo. Por igual, 

referido diploma confere o mesmo regime previdenciário especial aos participantes da 

Primeira Guerra Mundial, tanto como à Missão Médica que o Brasil enviou à França, 

em caráter militar, com direito a receber os vencimentos correspondentes ao posto da 

promoção. 

 

15.  O quadro de dependentes que podem ser habilitados à pensão 

militar – que, a seu modo, serve de parâmetro para a disciplina genérica sobre a 

matéria assim ficara estabelecido pela Lei n. 3765, de 1960, em preceito que hoje se 

encontra revogado: 

 

Art, 7º. A pensão militar defere-se na seguinte ordem: 
I – à viúva; 
(...) 
II – ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do 
militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um anos), 
salvo se for interdito ou inválido permanente. 

 

16.  Posteriormente, o artigo 7º teve sua redação alterada para o 

seguinte teor: 

 

Art. 7º A pensão militar, é deferida em processo de habilitação, 
tomando-se por base a declaração dos beneficiários preenchida em 
vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: 
I – primeira ordem de prioridade – viúva ou viúvo; companheira ou 
companheiro, filhas solteiras e filhos menores de 21 anos ou, quando 
estudantes, menores de 24 anos. 
(...) 
III – terceira ordem de prioridade – a pessoa designada, mediante 
declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência 
econômica deste, quanto menor de vinte e um anos ou maior de 
sessenta anos.  

 



 

 
 
 

 

17. Esse preceito foi excluído do ordenamento jurídico por ter sido 

declarado inconstitucional pela ADIN n. 574 -0, de que foi relator o Ministro Ilmar 

Galvão. 

 

18.  Em certo momento, o artigo 30 da Lei 4.242/63 concedeu aos 

ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, nas três armas militares, incapacitados e 

inaptos de prover a própria subsistência e desde que não percebessem qualquer 

importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à 

estipulada no artigo 26 da Lei 3.765/60, ou seja, pensão correspondente à deixada por 

segundo-sargento.  

 

19.  Elevado à dignidade constitucional, o direito previdenciário do 

ex-combatente restou estampado no artigo 178 da Carta de 1967 e no artigo 197, c, 

da Emenda Constitucional n. 1, de 1969. Neles resultou concedida a aposentadoria 

integral, aos 25 anos de serviço, para o ex-combatente servidor público e para o ex-

combatente vinculado ao RGPS.  

 

20. Ao disciplinar o preceito constitucional a Lei 5.315/67, aplicável 

ao servidor civil e a Lei 5.698/71, cabível no âmbito do regime geral, configuraram o 

novo conceito de ex-combatente assim entendido I) todo aquele que tenha participado 

efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da 

Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da 

Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e 

com isso retornado à vida civil definitivamente (artigo 1º, caput, da Lei 5.315/67); II) o 

integrante da Marinha Mercante Nacional que, entre 22 de março de 1941 e 8 de maio 

de 1945, tenha participado de pelo menos duas viagens em zona de ataques 

submarinos (artigo 2º, caput, da Lei 5.698/71); e III) os pilotos civis que, no mesmo 

período, tenham comprovadamente participado, por solicitação de autoridade militar, 

de patrulhamento, busca, vigilância, localização de navios torpedeados e assistência 

aos náufragos (artigo 2º, parágrafo único, da Lei 5.698/71). 

 

21. Vigora, presentemente o artigo 53 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias de 1988 que assim se acha redigido: 

 
Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da 



 

 
 
 

 

Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os 
seguintes direitos: 
I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, 
com estabilidade; 
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente 
das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, 
sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos 
cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o 
direito de opção; 
III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou 
dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso 
anterior; 
IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva 
aos dependentes; 
V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de 
serviço efetivo, em qualquer regime jurídico; 
VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a 
possuam ou para suas viúvas ou companheiras. 
Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II 
substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já 
concedida ao ex-combatente. 
 

22. A Lei 8.059/90 permite que “Mediante requerimento do 

interessado, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente ou dependente 

que preencha os requisitos poderá ser substituída pela pensão especial de que trata 

esta lei, para todos os efeitos”. Trata-se do artigo 20 do citado Diploma. 

 

23. Essa é a lei de regência sobre a matéria e a controvérsia ora 

submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Tal lei assim define o 

quadro de dependentes que podem ser habilitados à pensão: 

 
Art. 5º. Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins 
desta lei: 
I - a viúva; 
II - a companheira; 
III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 
21 anos ou inválidos; 
IV - o pai e a mãe inválidos; e 
V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. 
Parágrafo único. Os dependentes de que tratam os incisos IV e V só 
terão direito à pensão se viviam sob a dependência econômica do 
ex-combatente, por ocasião de seu óbito. 
Art. 6º. A pensão especial é devida ao ex-combatente e somente em 
caso de sua morte será revertida aos dependentes. 
Parágrafo único. Na reversão, a pensão será dividida entre o 
conjunto dos dependentes habilitáveis (artigo 5º, I a V), em cotas-
partes iguais. 
Art. 7º. A condição de dependentes comprova-se: 



 

 
 
 

 

I - por meio de certidões do registro civil; 
II - por declaração expressa do ex-combatente, quando em vida; 
III - por qualquer meio de prova idôneo, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial. (grifos nossos). 
 

 

24. Cabe ao Direito acompanhar a evolução das relações familiares 

e oferecer-lhes proteção. Por isso, no Direito de Família e no Direito Previdenciário, 

tanto no Regime Geral como no Regime Próprio, estendeu-se a proteção daquelas 

pessoas ligadas pelo vínculo do casamento às pessoas relacionadas por meio da 

união estável. A união estável, que, a princípio, somente poderia ser constituída por 

pessoas de sexo diferente, passou a ser composta, também, por pessoas do mesmo 

sexo. É de ser lembrado que da proteção do Direito Previdenciário decorreu a 

proteção do Direito de Família e das Sucessões às uniões estáveis. Portanto, resta 

saber se relações poligâmicas podem gerar efeitos de Direito de Família e de Direito 

Previdenciário. 

 

 

25. De nomenclaturas questionáveis, o poliamorismo e a 

poliafetividade são expressões utilizadas na tentativa de conferir ares de 

legalidade às relações plúrimas, sejam bígamas, trígamas ou mesmo envolvendo 

maior número de participantes. 

 

 

26. A capacidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo 

não comporta análise jurídica, sendo assunto a ser tratado nos divãs de psicanálise. 

Porém, questões como a invalidade jurídica de relações simultâneas pertencem à 

seara do Direito. 

 

27. Os relacionamentos ocorridos em forma de poligamia, não 

consentida ou consentida, poderão ser chamados de família? Uma relação 

paralela e concorrente com um casamento civil ou com uma união estável pré-

constituída tem efeitos jurídicos? As consequências das respostas a essas 

indagações para a sociedade exigem estudos voltados ao Direito de Família e ao 

Direito Previdenciário. 

 

 



 

 
 
 

 

UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO MONOGÂMICA NO DIREITO CONSTITUCIONAL, NO 

DIREITO DE FAMÍLIA E NO DIREITO DAS SUCESSÕES. 

 

 

28. A tutela constitucional da união estável é oferecida pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 226, § 3º4 

com o objetivo de proteger as situações de fato afiguradas ao casamento, 

embora sem as suas formalidades, atribuindo-lhes o “status” de entidade familiar. 

 

29. Antes de ser regulamentada pela legislação brasileira a união 

estável era chamada de concubinato, mas, em razão da pecha vernacular desta última 

expressão, voltada exclusivamente ao aspecto sexual das relações humanas, sua 

substituição veio a ocorrer em caráter definitivo, já que as uniões que merecem a 

proteção do direito são aquelas que vão muito além dos aspectos carnais e 

constituem efetivamente uma relação familiar. 

 

30. Assim, com o reconhecimento da união estável como 

entidade familiar, essa relação, por ser assemelhada ao casamento no plano dos 

fatos, passou a receber proteção análoga à das pessoas civilmente casadas5. 

 

31. O Código Civil Brasileiro de 2002 define a união estável no 

artigo 1.7236, em consonância com a lei maior, como a entidade familiar de 

convivência pública, contínua e duradoura, constituída por pessoas solteiras, 

separadas ou divorciadas e viúvas, excepcionando-se no estado civil de casado 

somente a hipótese de efetiva separação de fato, como prevê o § 1º desse 

dispositivo legal. 

                                              
4 CF, artigo 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.”. 
5 Antes da CF/1988 a jurisprudência já vinha atribuindo efeitos jurídicos à união estável, 
conforme Súmula 380 do STF, pela qual “Comprovada a existência de sociedade de fato entre 
os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum.”, mas sem assemelhá-la por completo ao casamento, atribuindo-lhe efeitos na 
órbita do direito das obrigações e não como relação de família propriamente dita. 
6 CC, artigo 1.723: “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 de família. § 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. § 2º As causas suspensivas do artigo 
1.523 não impedirão a caracterização da união estável.”. 



 

 
 
 

 

 

32. Portanto, ressalva-se a atribuição de efeitos jurídicos às 

relações de pessoas com estado civil de casadas na hipótese dessa pessoa 

estar separada de fato ou de direito, extrajudicial ou judicialmente, desde que 

preenchidos todos os demais requisitos estabelecidos no Código Civil, devendo o 

relacionamento ser público, contínuo e duradouro e em constituição de família. O 

mesmo raciocínio deve ser aplicado a quem vive em união estável, em razão dos 

efeitos assemelhados entre essa entidade familiar e aquela constituída pelo 

casamento civil em termos de efeitos, de modo que, se há uma união estável 

preexistente, a outra relação de um de seus partícipes não pode produzir efeitos 

jurídicos7. 

 

33. A outra hipótese legal à atribuição de efeitos ao casamento 

de quem conserva o estado civil de casado está prevista no artigo 1.561 do Código 

Civil8, Trata-se do chamado casamento putativo, que, embora concorra com outro 

casamento, produz efeitos em relação ao cônjuge que está de boa fé, ou seja, àquele 

que se casa desconhecendo o estado civil de casado de seu cônjuge. Ainda que nulo 

esse casamento putativo, estão assegurados os seus efeitos civis ao cônjuge 

enganado. Da mesma forma que são ressalvados os efeitos civis do casamento 

nulo ao cônjuge que estiver de boa fé, devem também ser assegurados efeitos a 

uma segunda união estável putativa, quando um dos companheiros desconhece 

o fato de o outro companheiro ter uma união estável simultânea9. No entanto, nos 

                                              
7 Observe-se, neste passo que a sociedade conjugal extingue-se pela separação judicial ou 
extrajudicial e o vínculo conjugal extingue-se pelo divórcio, como dispõe o artigo 1.571 do CC, 
e a união estável, por ser uma situação de fato, extingue-se quando no plano dos fatos deixa 
de existir. 
8 CC, artigo 1.561: “Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os 
cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia 
da sentença anulatória. §1º Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os 
seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. §2º Se ambos os cônjuges estavam de má-
fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão.”. 
9 Diante do consagrado conceito de boa-fé de desconhecimento dos impedimentos ao 
casamento e da disposição legal constante do artigo 1.561 do Código Civil, assim como do 
princípio constitucional da monogamia que rege as relações de casamento e de união estável, 
é totalmente desconforme ao ordenamento jurídico brasileiro a decisão proferida no Incidente 
de Uniformização JEF nº 5001063-102012.404.7112/RS, que estendeu a boa-fé às hipóteses 
de conhecimento dos impedimentos ao casamento, pela simples expectativa de que o 
relacionamento extraconjugal possa evoluir para o casamento, diante da existência de 
afetividade, estabilidade e ostensibilidade da relação: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
REGIONAL. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO. UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO DO 
BENEFÍCIO ADMITIDO. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. 1. O acórdão recorrido contraria 
orientação jurisprudencial desta TRU de que "'a existência de impedimentos ao casamento não 
obsta o reconhecimento de entidade familiar nas hipóteses de concubinato adulterino, quando 



 

 
 
 

 

dias atuais, a putatividade ou boa fé deve ser aplicada com o máximo rigor, já 

que, com as amplas possiblidades de deslocamento real e virtual, com o avanço 

da internet e o surgimento das redes sociais, ocorre a aproximação real e virtual 

das pessoas, de modo que as informações estão muito acessíveis, tornando-se 

excepcionalíssima a ignorância de um fato como a existência de um casamento 

ou de uma união estável pré-constituída10. 

 

34. Logo, a união estável se constitui entre pessoas que não 

sejam impedidas para o casamento, excetuada a hipótese de separação de fato 

ou a excepcional ocorrência de putatividade ou boa fé, enquanto o 

relacionamento afetivo entre pessoa casada, que mantenha comunhão de vidas 

com seu cônjuge, e uma terceira pessoa permanece classificado como 

concubinato e não aceito no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

35. Desse modo, a expressão concubinato passou a ser destinada 

aos relacionamentos adulterinos ou que concorrem com o casamento, aos quais 

não é atribuída a natureza de entidade familiar, ou seja, àqueles constituídos entre 

pessoas impedidas de casar, desde que não estejam separadas de fato, como 

estabelece o Código Civil, em seu artigo 1.727, combinado com o artigo 1.723, § 1º 

desse diploma legal11. Se houver uma relação paralela a uma união estável, por 

óbvio que essa relação também não será havida como entidade familiar e não 

                                                                                                                                     
da vigência de matrimônio válido sem separação, não retirando da concubina a proteção 
previdenciária, quanto às situações em que reste evidenciada a boa-fé, entendida essa não 
somente como o desconhecimento de supostos impedimentos ao casamento, mas também nas 
hipóteses em que a afetividade, estabilidade e ostensibilidade da relação revelem expectativa 
no sentido de que aquele relacionamento poderá evoluir para o casamento, dependendo do 
contexto probatório dos autos'". 2. Incidente provido. (TRU, IUJEF nº 5001063-
102012.404.7112/RS, Rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli, j. 15/06/2015). Lenio Luiz Streck, em 
comentário a esse incidente de uniformização por ele criticado, acentua que o afeto não gera 
direitos, assim como que “para um princípio ser jurídico, tem de ser igualmente deontológico. 
Deve funcionar no código lícito-ilícito. Se não for assim, não passa de mera retórica.” O Brasil 
revive a Escola do Direito Livre! E dá-lhe pedalada na lei! Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2015-jun-25/senso-incomum-brasil-revive-escola-direito-livre-lhe-
pedalada-lei, acesso em 30/06/2015, 10h06 
10 MONTEIRO, Washington de Barros e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de Direito 
Civil: direito de família. 42ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 193 e 195. 
11 CC, artigo 1.727: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato”. O Projeto de Lei nº 699/2011 objetiva sanar a omissão encontrada 
neste artigo do Código Civil, tendo em vista a redação do artigo 1.723, §1º do mesmo diploma 
legal, em que as pessoas casadas mas separadas de fato podem constituir união estável, para 
isso propõe-se a seguinte e nova redação: “As relações não eventuais entre o homem e a 
mulher, impedidos de casar e que não estejam separados de fato, constituem concubinato, 
aplicando-se a este, mediante comprovação da existência de sociedade de fato, as regras do 
contrato de sociedade.”. 



 

 
 
 

 

poderá produzir efeitos jurídicos, em razão da equiparação da união estável ao 

casamento. 

 

36. A título de observação, note-se que os mesmos ditames se 

aplicam às relações entre pessoas do mesmo sexo, cuja produção de efeitos está 

baseada na monogamia. Essas uniões foram reconhecidas como estáveis no acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

4.277 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, Relator 

Ministro Ayres Britto, j. 5/5/2011), que, com efeito erga omnes, declarou como 

inconstitucional a parte do 1.723 do Código Civil que se refere à união entre pessoas 

de sexo diferente ou heterossexual. É de evidência solar que, ao aplicar-se o artigo 

1.723 do Código Civil às uniões entre pessoas do mesmo sexo, para que essas 

relações produzam efeitos jurídicos é indispensável o preenchimento dos requisitos ali 

dispostos, entre os quais está a monogamia12. E, posteriormente, a demonstrar que a 

união homoafetiva somente produz efeitos se houver monogamia, o CNJ, na 

Resolução nº 175, dispôs sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de 

conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. Portanto, 

quem diz que o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar seria um passo para o reconhecimento de uniões poligâmicas, 

consentidas ou não consentidas, equivoca-se totalmente.  

 

37. Em suma, as uniões heterossexuais, assim como as uniões 

homoafetivas, merecem e têm a proteção jurídica somente quando forem 

monogâmicas. 

 

 

 

                                              
12 Os votos proferidos nesse acórdão do STF acentuam que a união homoafetiva produz 
efeitos nos aspectos que são assemelhados à união estável heterossexual. Assim, na 
conformidade do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, “...reconhecida a união homoafetiva 
como entidade familiar aplicam-se a ela as regras do instituto que lhe é mais próximo, qual 
seja, a união estável heterossexual, mas apenas nos aspectos em que são assemelhados...”. 
Também no voto do Ministro Gilmar Mendes, é salientado que “...por isso, nesse momento, 
limito-me a reconhecer a existência da união entre pessoas do mesmo sexo... e, com suporte 
na teoria do pensamento do possível, determinar a aplicação de um modelo de proteção 
semelhante – no caso, o que trata da união estável –, naquilo que for cabível, nos termos da 
fundamentação aqui apresentada, sem me pronunciar sobre outros desdobramentos.”. E 
conforme voto do Ministro Cezar Peluso “...na solução da questão posta, a meu ver e de todos 
os Ministros da Corte, só podem ser aplicadas as normas correspondentes àquelas que, no 
Direito de Família, se aplicam à união estável entre o homem e a mulher...”.  



 

 
 
 

 

 

DEVERES DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

38. Para que se reconheça a relação fática com similitude ao 

casamento e empreste-se-lhe toda a proteção devida à família é indispensável que 

sejam preenchidos seus requisitos, além do cumprimento dos respectivos deveres. 

Muito embora a união estável se constitua em situação fática, as normas que 

estabelecem os respectivos deveres e direitos são de ordem pública e se equiparam 

às que regulam os deveres do casamento. Assim, os deveres do casamento e da 

união estável não são facultados, mas, sim, impostos por lei. 

 

 

39. Os deveres que norteiam o casamento e a união estável estão 

previstos, respectivamente, nos artigos 1.566, I a V e 1.724 do Código Civil13, que 

impõem aos cônjuges e aos companheiros a fidelidade ou lealdade, o respeito e a 

assistência, a guarda, o sustento e a educação dos filhos. 

 

 

40. Recorde-se que, no caso de descumprimento de dever imposto 

em lei por um dos cônjuges ou companheiros, que gere a dissolução do casamento ou 

da união estável, o consorte que teve seu direito violado poderá requerer até mesmo a 

exoneração de seu dever alimentar14, além da aplicabilidade dos princípios da 

responsabilidade civil na reparação dos danos que lhe foram causados por aquele que 

descumpriu os deveres consorciais, o que será detalhado a seguir15. 

 

 

 

                                              
13 CC, artigo 1.724: “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de 
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.”. 
14 CC, artigo 1.694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 
inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados 
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º Os 
alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade 
resultar de culpa de quem os pleiteia.”. 
15CC, artigo 186: “Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 
ato ilícito.”. 



 

 
 
 

 

 

DEVER DE FIDELIDADE OU LEALDADE 

 

 

41. É estabelecido no artigo 1.566, I a V do Código Civil de 201216, 

entre os deveres dos cônjuges, e no artigo 1.724 do mesmo diploma legal, como dever 

dos companheiros, a fidelidade ou lealdade, de modo que esses dispositivos vedam a 

manutenção de relações que tenham em vista a satisfação do instinto sexual fora do 

casamento e da união estável17. 

 

42. Portanto, é vedado o reconhecimento e a atribuição dos efeitos 

da união estável a duas relações mantidas concomitantemente, o que afirma o 

preceito de que as uniões afetivas familiares no direito brasileiro são monogâmicas.  

 

43. Não há como admitir, observados os contornos sociais e 

jurídicos brasileiros, que o casamento e a união estável deixaram de ser 

monogâmicos. Países que aceitam a poligamia são em sua maioria africanos, 

havendo também alguns asiáticos18, de cultura e costumes diversos dos brasileiros, 

não servindo de parâmetro em nosso país. A título de exemplo, na poligamia não há 

igualdade entre homens e mulheres, que ficam subordinadas ao domínio masculino, 

vigorando costumes em que as esposas devem aceitar os relacionamentos 

poligâmicos de seus maridos que não são considerados desleais ou infiéis, enquanto é 

norma constitucional no direito brasileiro a absoluta igualdade entre homens e 

mulheres, de modo que as mulheres não podem ser forçadas a permitir outros 

relacionamentos do cônjuge ou do companheiro e, bem ao contrário, podem até 

mesmo pedir a condenação do consorte pela duplicidade relacional nas sanções 

cabíveis19. A legislação brasileira reconhece somente as relações monogâmicas como 

                                              
16 CC, artigo 1.566: “São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; II - vida em 
comum, no domicílio conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos 
filhos; V - respeito e consideração mútuos.”. 
17 MONTEIRO, Washington de Barros e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Op. cit., p. 75 
18Por exemplo: Líbia, Argélia, Nigéria, Mauritânia, Sudão, Tanzânia, Zâmbia, Arábia Saudita, 
Omã e Iêmen Índia, Mianmar, Indonésia. 
19CF, artigo 5º, I: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;” e CF, artigo 226, § 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.”. 



 

 
 
 

 

instituições familiares e também estabelece sanções penais à bigamia, tipificada como 

crime contra a família no artigo 235 do Código Penal20. 

 

44. A inadmissibilidade de duplo matrimônio conduz à 

inviabilidade de união estável paralela a casamento, já que ambos são havidos 

pela Constituição Federal como entidades familiares, com os mesmos direitos e 

deveres, exceto no que se refere aos direitos sucessórios21. Note-se que o Código 

Penal não tipifica como crime a concorrência de união estável com casamento, porque 

quando da sua entrada em vigor, em 1940, a união estável não era reconhecida como 

entidade familiar, sendo o casamento, naquela época, a única forma de constituição 

de família. 

 

45. O dever de fidelidade ou lealdade no casamento, assim 

como na união estável, é estabelecido como norma de conduta de ordem pública, 

pela legislação brasileira e não poderá ser afastado nem mesmo por vontade das 

partes, sob pena de violação dessa norma legal. 

 

46. O descumprimento de dever de fidelidade ou lealdade do 

casamento e da união estável pode gerar a aplicação de sanções, como a perda do 

direito a alimentos. Determina o artigo 1.708 do Código Civil22 a cessação do direito a 

alimentos em face de procedimento indigno do alimentário. O artigo 1.704, caput e 

parágrafo único do mesmo diploma legal23 estabelece a sanção da perda ou 

diminuição do direito a alimentos em razão da violação de dever conjugal. E o artigo 

1.69424 atribui somente alimentos indispensáveis à subsistência quando a situação de 

                                              
20 CP, artigo 235: “Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Pena - reclusão, de dois a 
seis anos. § 1º - Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, 
conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de um a três anos.”. 
21O Código Civil regula os direitos sucessórios decorrentes da união estável no artigo 1.790 e 
os direitos oriundos do casamento no artigo 1.829 e seguintes. 
22CC, artigo 1.708: “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o 
dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a 
alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor.”. 
23CC, artigo 1.704: “Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de 
alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não 
tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único: Se o cônjuge 
declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-
los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o 
valor indispensável à sobrevivência.”. 
24CC, artigo1.694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 
inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados 



 

 
 
 

 

necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Assim como o artigo 1.708, 

parágrafo único, do Código Civil, apena quem tem conduta indigna com a cessação do 

direito alimentar.  

 

47. A outra sanção cabível pelo descumprimento do dever de 

fidelidade é a condenação na reparação de danos morais e materiais, na 

conformidade do artigo 186 do Código Civil, norma constante da sua Parte Geral e que 

se aplica a todos os seus Livros, em que está incluído o Livro do Direito de Família, 

que estabelece a regra geral da responsabilidade civil por violação a direito que cause 

danos25. A violação ao dever de fidelidade no casamento e na união estável, 

lembrando-se que nesta relação esse dever está contido no dever de lealdade entre 

os companheiros, é capaz de gerar danos graves e enseja a reparação, uma vez que 

o “dano não reparado é um fator de inquietação social”26. 

 

48. A possibilidade de perda do direito alimentar, ou sua 

diminuição, assim como a aplicação da regra geral da responsabilidade civil ao 

cônjuge e ao companheiro infiel ou desleal, com a sua condenação na indenização 

cabível, é a confirmação de que a monogamia impera como princípio 

fundamental dos relacionamentos de união estável. 

 

 

CASAMENTO E UNIÃO CONCORRENTE OU PARALELA 

INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS NA UNIÃO PARALELA 

 

49. Tem-se questionado a possibilidade do reconhecimento jurídico 

das relações poliafetivas, que são relações de natureza poligâmica com relações 

íntimas com mais de um parceiro simultaneamente, como entidades familiares quando 

há a concordância de todos os envolvidos. 

 

                                                                                                                                     
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º Os 
alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade 
resultar de culpa de quem os pleiteia.”. 
25 MONTEIRO, Washington de Barros e TAVARES DA SILVA, op. cit., p. 33 e 85/88. V. 
também TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Divórcio e separação após a EC nº 66/2010. 
São Paulo: Saraiva, 1999, p. 172/177. 
26 VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil: responsabilidade civil, 6ª Ed., São Paulo: Atlas, 2006, 
p. 2. 



 

 
 
 

 

50. A defesa de validade jurídica das relações simultâneas 

apega-se a argumentos apelativos como a defesa ao direito à liberdade e ao 

direito à felicidade, e esquecem que a liberdade de todos está limitada ao 

respeito à liberdade do próximo e ignoram os reflexos dessas uniões na sociedade, 

assim como que a felicidade não pode ser havida como um direito meramente 

individual27. Tais argumentos são insustentáveis. 

 

51. Também é insustentável a afirmação de que não há 

impedimento expressamente previsto em lei para que se formem as uniões 

simultâneas, uma vez que se trata de união estável e não de casamento civil. Este 

argumento não tem supedâneo jurídico porque a união estável não é simples 

relação amorosa, mas, sim, entidade familiar com efeitos jurídicos 

assemelhados aos do casamento civil. 

 

52. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 

1988 como entidade familiar desde que preenchidos os seus requisitos e, como 

já visto, sendo que a monogamia impera como princípio fundamental para 

formação da união estável. E não haveria como ser diferente, os costumes da 

sociedade brasileira são monogâmicos e somente poderá ser reconhecida como 

família a relação que assim se forma. 

 

53. Rosa Maria de Andrade Nery acrescenta mais um 

fundamento da monogamia na união estável: “o Estado se obriga a respeitar a 

formação familiar gerada pela união de fato entre homem e mulher, ou, ainda, a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (artigo 226, §§ 1º a 

4º, da CF/1988), evidenciando que o Estado está obrigado, politicamente – no sentido 

puro da palavra – a proteger todas as pessoas, no que toca à conservação do mínimo 

de estabilidade de suas relações, conforme se vê de todo o Capítulo VII, Título VIII, da 

Carta da República, dissociando o desvelo que devota à família de eventual 

formalidade anterior à sua constituição, porém exortando o legislador a facilitar a 

                                              
27 A felicidade, como direito de todos, tem cunho social, na PEC 19/2010, que propõe esse 
direito. Assim, essa felicidade, de acordo com a justificativa dessa PEC, não é proposta no 
sentido egoístico, sentido este que chega ser qualificado como patológico nesse documento: 
“Evidentemente, as alterações não buscam autorizar um indivíduo a requerer do Estado 
ou de um particular uma providência egoística a pretexto de atender à sua felicidade. 
Este tipo de patologia não é alcançado pelo que aqui se propõe, o que seja, repita-se, a 
inclusão da felicidade como objetivo do Estado e direito de todos.” (grifos nossos).  



 

 
 
 

 

conversão da união estável em casamento”28. A possibilidade de conversão da 

união estável em casamento leva à conclusão de que, assim como no 

matrimônio, a união de fato somente será reconhecida como família quando for 

monogâmica. 

 

54. Não se pode cair em erro, o relacionamento poligâmico não 

é permitido pela legislação, ou sequer aceito pelos usos e costumes da nação 

brasileira. Não é apenas pela razão de a união estável se constituir numa 

situação de fato que será aceito o relacionamento simultâneo de mais de duas 

pessoas. A união estável tem natureza monogâmica, em acatamento ao disposto 

no artigo 226, § 3º da Constituição Federal, que limita a duas pessoas essa 

entidade familiar. 

 

55. “Poliamorismo” ou “poliafetividade” ou poligamia, todas as 

expressões com o mesmo significado, não forma uma família, sendo relação 

estranha ao Direito de Família, da qual não resultam os efeitos da união 

estável29. 

 

56. Poliamor e poliafeto são expressões sedutoras que estimulam os 

sentimentos e os instintos e amortecem a razão. Não se nega o agradável sentimento 

que decorre das expressões amor e afeto. Contudo, as expressões poliamor e 

poliafeto são enganosas, na medida em que, por meio de sua utilização, procura-se 

validar relacionamentos com formação poligâmica. 

 

57. Não se trata aqui de analisar a possibilidade de amar mais 

de uma pessoa. Contudo, o direito não busca normatizar o amor, e sim as uniões 

que formam a sociedade, por meio de organizações familiares. Recordemos que 

a família, como constitucionalmente definido, é a base da sociedade brasileira 

(CF, artigo 226, caput30). 

 

                                              
28 NERY, Rosa Maria de Andrade. Manual de direito civil: família. 1ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 59. 
29 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (Coord.). Código Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 1.697: já que não tem validade e eficácia uma escritura, ainda que pública, de 
união de três ou mais pessoas, não tem validade ou eficácia uma união paralela ou simultânea 
consentida ou não consentida. 
30CF, artigo 226, caput: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”. 



 

 
 
 

 

58. Não se pode atribuir a um fato ou a uma situação de fato 

legalidade, simplesmente por existir, sob pena de desorganização da sociedade. 

E a sociedade brasileira não é poligâmica, os costumes nacionais são de monogamia 

e somente as relações afetivas assim formadas poderão receber do Estado a proteção 

especial que merece a família. 

 

59. O reconhecimento das uniões simultâneas também encontra 

óbice constitucional também na proteção da dignidade da pessoa humana, que é 

o fundamento do Estado Democrático Brasileiro (CF, artigo 1º, III31). 

 

60. Uniões simultâneas, não consentidas ou consentidas, 

afrontam a dignidade das pessoas envolvidas nessas relações. Recorde-se que 

a dignidade é cláusula geral de tutela da personalidade, em que enquadra a 

honra ou reputação social. 

 

61. Note-se que de nada adianta a tentativa de formalizar as uniões 

paralelas ou simultâneas por meio de escritura pública, uma vez que os contratos 

especiais de Direito de Família não se comparam aos contratos do Direito 

Obrigacional. A escritura pública de declaração da situação de poligamia é inválida e 

não gera efeitos entre as partes e perante terceiros. Isso porque para a validade de 

um negócio jurídico é necessário que estejam presentes os requisitos dispostos no 

artigo 104 do Código Civil, que exige agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O objeto dessa escritura não é 

lícito, já que a lei veda a poligamia ao estabelecer em norma de ordem pública e 

constitucional que a união estável se constitui entre duas pessoas e não entre três, 

quatro ou tantas quantas a imaginação permitir, de modo que naquela escritura este 

requisito da monogamia não estará preenchido, com a sua consequente invalidade. A 

escritura pública que busca estabelecer uma união estável entre mais de duas 

pessoas, por conseguinte, não gera efeitos jurídicos. Isso porque os direitos que se 

pretende decorram dessa escritura, tais como presunção de filiação, direitos 

sucessórios e presunção do esforço comum em partilha de bens quando da dissolução 

                                              
31CF, artigo 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.”. 



 

 
 
 

 

da união, não podem ser aplicados mediante um instrumento inválido e numa relação 

que não é reconhecida como entidade familiar. 

 

62. Da mesma forma a escritura pública não terá eficácia perante 

terceiros, de modo que a união será nula para entes privados, não havendo como 

caracterizar a figura do “dependente” para fins de associação em clubes e de planos 

de saúde, assim como será inválida para entes públicos, como a Receita Federal em 

declaração de rendas e a Caixa Econômica Federal em financiamentos da casa 

própria. Como será visto a seguir, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - 

também não pode atribuir-lhe efeitos previdenciários. 

 

63. Uma escritura pública deve respeitar as normas da Constituição 

Federal e da legislação infraconstitucional. O reconhecimento notarial de união 

paralela afronta a dignidade das pessoas envolvidas, servindo como elemento 

de destruição da família, já que a família e a monogamia são os elementos 

basilares de uma sociedade. 

 

64. Acentue-se novamente que, em acatamento da Constituição 

Federal e confirmando a monogamia como princípio fundamental norteador da 

união estável, o Código Civil prevê que não se constituirá a união estável 

quando ocorrerem os impedimentos para o casamento, excetuada a hipótese de 

pessoa separada de fato ou judicialmente (artigo 1.723, § 1º). Assim, somente 

diante de separação de fato no casamento ou de dissolução da união estável, é que 

pode ser constituída outra união estável. 

 

 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL EM QUESTÕES 

DE DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO DAS SUCESSÕES. 

 

65. Em acatamento da Constituição Federal e confirmando a 

monogamia como princípio fundamental norteador da união estável, assim como em 

conformidade com o Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se sobre a 

inexistência de efeitos jurídicos familiares e sucessórios na união simultânea ao 

casamento e à união estável. 

 



 

 
 
 

 

66. Vejamos primeiramente o pensamento jurisprudencial sobre 

a união paralela ao casamento.  

 

67. Venerando acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria 

da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi reconheceu, em pleito sobre efeitos 

sucessórios em relação paralela a uma união estável, que a poligamia não gera efeitos 

sucessórios e, portanto, de família, excetuada apenas a sociedade de fato, de cunho 

obrigacional, desde que preenchidos os respectivos requisitos de contribuição da 

concubina com trabalho ou capital na formação de patrimônio: 

 
... 2. Discussão relativa ao reconhecimento de união estável 
quando não observado o dever de fidelidade pelo ‘de cujus’, que 
mantinha outro relacionamento estável com terceira. 3. Embora 
não seja expressamente referida na legislação pertinente, como 
requisito para configuração da união estável, a fidelidade está 
ínsita ao próprio dever de respeito e lealdade entre os 
companheiros. 4. A análise dos requisitos para configuração da 
união estável deve centrar-se na conjunção de fatores presente 
em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a 
participação de esforços, a posse do estado de casado, a 
continuidade da união, e também a fidelidade. 5. Uma sociedade 
que apresenta como elemento estrutural a monogamia não pode 
atenuar o dever de fidelidade – que integra o conceito de 
lealdade e respeito mútuo – para o fim de inserir no âmbito do 
Direito de Família relações afetivas paralelas e, por 
consequência, desleais, sem descurar que o núcleo familiar 
contemporâneo tem como escopo a busca da realização de seus 
integrantes, vale dizer, a busca da felicidade. 6. Ao analisar as 
lides que apresentam paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às 
peculiaridades multifacetadas apresentadas em cada caso, 
decidir com base na dignidade da pessoa humana, na 
solidariedade, na afetividade, na busca da felicidade, na 
liberdade, na igualdade, bem assim, com redobrada atenção ao 
primado da monogamia, com os pés fincados no princípio da 
eticidade. 7. Na hipótese, a recorrente não logrou êxito em 
demonstrar, nos termos da legislação vigente, a existência da 
união estável com o recorrido, podendo, no entanto, pleitear, em 
processo próprio, o reconhecimento de uma eventual uma 
sociedade de fato entre eles. 8. Recurso especial desprovido. 
(STJ, Resp 1348458/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
08/05/2014). 

 

68. No julgado a seguir citado, a concubina pleiteou sua participação 

na partilha dos bens deixados pelo falecido, alegando viver em união estável ao longo 

de 16 anos. Contudo, sem nenhuma indicação de separação de fato do falecido, que 

permaneceu casado desde 1958 até vir a óbito, de modo que o relacionamento era 



 

 
 
 

 

concubinário. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de origem 

que havia reconhecido a existência de união estável entre o falecido e a recorrida, 

porque ficou provado que as relações ocorreram paralelamente, fazendo com que o 

segundo relacionamento se classificasse como concubinato e prevalecessem os 

interesses do casamento e da família: 

 
A matéria controvertida trata da viabilidade ou não do 
reconhecimento de união estável concomitante com casamento 
preexistente. (...) No processo ora em julgamento, o falecido 
manteve relacionamento concubinário com a recorrida ao longo 
de 16 anos enquanto permanecia casado com a recorrente, 
desde 1958 até vir a óbito, sem nenhuma indicação de 
separação de fato. Dessa forma, não poderia o Tribunal de 
origem ter reconhecido a existência de união estável entre o 
falecido e a recorrida exatamente porque alicerçada referida 
união em impedimento matrimonial pré e coexistente, em 
absoluta similitude com o julgado colacionado. (...) 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. Por certo que a hipótese 
apresentada neste processo reveste-se nitidamente dos 
contornos dados ao concubinato. (...) Os elementos probatórios, 
portanto, atestam a simultaneidade das relações conjugal e de 
concubinato, o que impõe a prevalência dos interesses da 
recorrente, cujo matrimônio não foi dissolvido, aos alegados 
direitos subjetivos pretendidos pela concubina, pois não há, sob 
o prisma do Direito de Família, prerrogativa da recorrida à 
partilha dos bens deixados pelo falecido. (...) Em conclusão, o 
pedido formulado pela recorrida na inicial deve ser julgado 
improcedente, cassando-se, por consequência, o acórdão 
recorrido, por evidente confronto com a interpretação 
jurisprudencial dada à questão por esta Corte, porquanto não há 
como ser conferido o ‘status’ de união estável a relação 
concubinária simultânea a casamento válido. Forte em tais 
razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar 
improcedente o pedido formulado pela recorrida. (STJ, REsp 
931.155/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/08/2007). 

 

69. O Superior Tribunal de Justiça também baseia-se na monogamia 

como princípio essencial da união estável no julgado a seguir referido, frisando que o 

reconhecimento do relacionamento adulterino como união estável imporia a 

possibilidade de configuração da bigamia, uma vez que é possível a conversão da 

união estável em casamento: 

 
(...) De fato, ao analisar a ação declaratória de união estável 
ajuizada por S. T. DE S. F. em desfavor do espólio de O. A. DE 



 

 
 
 

 

O., civilmente casado com L. M. de O., o magistrado local, 
mesmo registrando que o de cujus nunca teria se afastado do 
lar conjugal, acabou por reconhecer a notoriedade do 
relacionamento da autora com o extinto, tendo em vista as 
provas acostadas aos autos, e por conseguinte, a união estável 
pretendida (...) Ao meu sentir, não se mostra razoável o 
entendimento adotado pelo magistrado sentenciante e seguido 
pelo acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a união 
estável entre a recorrida e o de cujus, porquanto acaba por 
desnaturar o próprio conceito de união estável ..). Deveras, há 
de se ter como elementos essenciais para a caracterização da 
união estável, consoante se extrai do artigo 1.723, da Lei 
10.406/02, que acabou por consolidar a orientação dominante 
sobre o tema, seguida, inclusive, pelo acórdão trazido como 
paradigma: ... b) ausência de impedimento matrimonial entre os 
companheiros, não se aplicando, contudo, o artigo 1.521, VI, do 
CC, no caso de a pessoa se achar separada de fato ou 
judicialmente; c) convivência ‘more uxorio’ pública, contínua e 
duradoura; d) constituição de família. Ausentes, portanto, 
qualquer desses requisitos, não há falar em união estável. ‘In 
casu’, restou incontroverso a existência de uma união paralela 
ao matrimônio da ora recorrente com o extinto, sem que tenha 
havido o afastamento deste do lar conjugal, em outras palavras, 
um dos “companheiros” estava impedido de se casar, o que, a 
teor da jurisprudência desta Corte, obsta a constituição da união 
estável em questão. Realmente, não há como se admitir a 
coexistência de um casamento nas circunstâncias ora expostas 
(sem separação de fato) com uma união estável, sob pena de 
viabilizar a bigamia, já que é possível a conversão da união 
estável em casamento (artigo 8º da Lei 9.278/96). Merece 
reforma, pois, o acórdão recorrido. (...) constitui concubinato 
adulterino, e não união estável, o vínculo entre pessoas que 
possuem impedimento para se casar (...) Ante o exposto, 
conheço em parte do recurso e, nessa parte, lhe dou provimento 
para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal ‘a quo’, afastar 
o reconhecimento da união estável em questão. (STJ, REsp 
684.407/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 03/05/2005). 

 

70. No julgado a seguir mencionado, a linha divisória entre o 

concubinato e a união estável também foi esclarecida, diferenciando ambas as 

relações em razão da proteção jurídica que deve ser conferida exclusivamente à união 

estável formada entre pessoas separadas de fato ou de direito: 

 
(...) Na orientação do STJ, a regra proibitiva é no sentido de 
vedar a designação de concubino como beneficiário de seguro, 
com a finalidade assentada na necessária proteção do 
casamento, instituição a ser preservada e que deve ser alçada à 
condição de prevalência, quando em contraposição com 
institutos que se desviem da finalidade constitucional. A união 
estável, também reconhecida como entidade familiar, pelo § 3º 



 

 
 
 

 

do artigo 226 da CF/88, tem tutela assegurada e o concubinato, 
paralelo a ambos os institutos jurídicos – casamento e união 
estável –, enfrenta obstáculos à geração de efeitos dele 
decorrentes, notadamente porque concebido sobre o leito do 
impedimento dos concubinos para o casamento (...). (STJ. REsp 
1.047.538/RS, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/11/2008). 
 

71. E no mesmo sentido seguem outras tantas respeitáveis decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, em que se solidifica o conceito de união estável, 

diferenciando-o do concubinato, de modo a não conferir direitos a uma união 

simultânea: 

 
(...) A Constituição Federal de 1988 trouxe o marco determinante 
à regulamentação da união estável, notadamente no que 
concerne à sua caracterização. De sorte que a distinção entre 
concubinato e união estável hoje não oferece mais dúvida. A Lei 
nº 8.971/94 fala em 'companheira' e a Lei nº 9.278/96 usa a 
terminologia 'convivente '. O concubinato impuro, 
concubinagem ou concubinato adulterino sempre esteve e 
continua à margem da legislação, no Brasil. A concubina é 
conceituada como ‘a amante, mulher dos encontros velados, 
frequentada pelo homem casado, que convive ao mesmo tempo 
com sua esposa legítima’ (RE nº 83.930/SP, RTJ 82/933), ou ‘a 
mulher do lar clandestino, oculto, velado aos olhos da 
sociedade, como prática de bigamia e que o homem frequenta 
simultaneamente ao lar legítimo e constituído segundo as leis’ 
(...). Na realidade, como se vê, não é possível ignorar, pelas 
normas legais acima reproduzidas, a vontade do legislador e da 
jurisprudência de prestigiar a união estável em relação à figura 
da união furtiva, de cunho eventual, transitório (...). (STJ. REsp 
532.549/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 02/06/2005). 
 
(...) Inicialmente, necessário consignar que é incontroverso que 
E. P. P. e A. L. V. mantiveram relacionamento concubinário por 
31 anos, a partir de 1971, até a morte do de cujus, em 2002, e 
que dele resultou o nascimento de dois filhos (...). Contudo, a 
jurisprudência atual desta Corte firmou que a relação 
concubinária simultânea com casamento em que permanece 
efetivamente a vida comum entre marido e mulher, não gera 
direito à indenização, por incompatibilidade do reconhecimento 
de uma união estável de um dos cônjuges em relação a terceira 
pessoa (...). (STJ. REsp 874.443/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior, j. 24/08/2010). 
 
(...) Com mais razão, a distinção entre casamento e união 
estável, de um lado, e concubinato, de outro, restou mais 
acentuada com a vigência do atual Código Civil, tendo em vista 
a expressa separação realizada no artigo 1.727, o qual, após 
listar as garantias dos conviventes em união estável, silencia em 
relação ao concubinato: ‘As relações não eventuais entre o 



 

 
 
 

 

homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 
concubinato’. Quisesse o Código Civil atribuir algum direito 
patrimonial ao concubino, assim teria o feito, e como também é 
silente a Constituição Federal, não se há, deveras, reconhecer 
direito patrimonial ao concubino, quanto mais em maior escala 
que ao cônjuge.(...) Além da proibição de doação do cônjuge 
adúltero ao seu cúmplice, realçam-se vários outros dispositivos 
do CC/02 com nítido escopo inibitório de relações 
concubinárias, com prevalência dos direitos da família 
constituída pelo casamento civil ou união estável: - artigo 793, 
que somente permite a instituição do companheiro como 
beneficiário de seguro de pessoa se houver separação judicial 
ou de fato; - proibição de se testar em favor do concubino se o 
testador era casado (arts. 1.801 e 1.900); - ilicitude da deixa 
testamentária ao filho da concubina, salvo a hipótese do artigo 
1.803, que, em essência, reproduz a Súmula n.º 447 do STF ("É 
válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do 
testador com sua concubina") .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 (artigo 226 da CF/88), não podendo o Direito conter o 
germe da destruição da própria família.(....) Além disso, ao que 
consta, a manutenção da relação adulterina entre autora e réu 
deveu-se mesmo a uma opção deliberada daquela, que após 
cinco meses de relacionamento já sabia que se tratava de 
pessoa casada e não separada sequer de fato (...). (STJ. REsp 
988.090/MS, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/02/2010). 
 

Os artigos 2º, inciso II, e 7º da Lei nº 9.278, de 1996, e o artigo 
1.694, do Código Civil de 2002, instituíram uma nova fonte de 
aquisição de direito a alimentos: a união estável. Por isso tais 
dispositivos legais não se aplicam ao caso dos autos, pois trata 
de relação concubinária, estabelecida, portanto, em paralelo ao 
casamento. (STJ. AgRg no Ag 670.502/RJ, 3ª T., Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 19/06/2008). 

 

72. Em caso excepcionalíssimo, como reconheceu o próprio v. 

acórdão de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, o STJ reconheceu o direito 

a alimentos em favor de concubina, deixando consignada a inexistência, no caso, de 

risco para a família em razão do decurso do tempo e o comprovado risco de deixar 

desassistida pessoa idosa: 

 
RECURSO ESPECIAL. CONCUBINATO DE LONGA DURAÇÃO. 
CONDENAÇÃO A ALIMENTOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI 
FEDERAL. CASO PECULIARÍSSIMO. PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA 
X DIGNIDADE E SOLIDARIEDADE HUMANAS. SUSTENTO DA 
ALIMENTANDA PELO ALIMENTANTE POR QUATRO DÉCADAS. 



 

 
 
 

 

DECISÃO. MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA 
PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA A FAMÍLIA EM 
RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. COMPROVADO RISCO DE 
DEIXAR DESASSISTIDA PESSOA IDOSA. INCIDÊNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE E SOLIDARIEDADE HUMANAS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICO-JURÍDICA. 
1. De regra, o reconhecimento da existência e dissolução de 
concubinato impuro, ainda que de longa duração, não gera o 
dever de prestar alimentos a concubina, pois a família é um bem 
a ser preservado a qualquer custo. 
2. Nada obstante, dada a peculiaridade do caso e em face da 
incidência dos princípios da dignidade e solidariedade humanas, há 
de se manter a obrigação de prestação de alimentos a concubina 
idosa que os recebeu por mais de quatro décadas, sob pena de 
causar-lhe desamparo, mormente quando o longo decurso do tempo 
afasta qualquer riso de desestruturação familiar para o prestador de 
alimentos. 
3. O acórdão recorrido, com base na existência de 
circunstâncias peculiaríssimas - ser a alimentanda 
septuagenária e ter, na sua juventude, desistido de sua atividade 
profissional para dedicar-se ao alimentante; haver prova 
inconteste da dependência econômica; ter o alimentante, ao 
longo dos quarenta anos em que perdurou o relacionamento 
amoroso, provido espontaneamente o sustento da alimentanda -
, determinou que o recorrente voltasse a prover o sustento da 
recorrida. Ao assim decidir, amparou-se em interpretação que 
evitou solução absurda e manifestamente injusta do caso 
submetido à deliberação jurisprudencial. 
4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 
dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 
5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. 
(STJ, 3ª Turma, REsp 1.185.337/RS, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, j. 17/03/2015) (grifos nossos) 

 
73. Laura Souza Lima e Brito comenta esse v. acórdão, 

esclarecendo “Que fique claro que, da leitura da íntegra do acórdão, conclui-se que o 

STJ não deu ao concubinato efeito de família. Ao contrário, restou consignado que a 

fixação de pensão se deu contra o princípio da preservação da família, sob o 

fundamento de que a dignidade e a solidariedade humanas deveriam prevalecer no 

caso em benefício da senhora que se encontrava idosa e doente.”32 

                                              
32 BRITO, Laura Souza Lima e. Assistência material ou assistência social? Disponível em 
http://www.adfas.org.br/artigos/conteudo.aspx?ti=Assist%C3%AAncia%20material%20ou%20a
ssist%C3%AAncia%20social?&id=637, acesso em 30/06/2015, 9h59. 



 

 
 
 

 

 

74. E com a premissa de que a união estável foi equiparada ao 

casamento na Constituição Federal de 1988, também não são aceitas as relações 

ocorridas paralelamente à união estável, sendo apenas aquela pública, contínua, 

duradoura a que constitui uma família e que é reconhecida pelo Estado. Assim, 

da mesma forma que no casamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

nega efeito jurídico à relação paralela à união estável: 

 
(...) no tocante ao mérito da controvérsia, este Tribunal Superior 
consagrou o entendimento de ser inadmissível o 
reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Assim, se uma 
relação afetiva de convivência for caracterizada como união 
estável, as outras concomitantes, quando muito, poderão ser 
enquadradas como concubinato (...). (STJ. AgRg no Ag 
1.130.816/MG, 3ª T., Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 19/08/2010). 

 

75. Interessante acórdão negou efeitos a uma relação paralela, 

ainda que dela participem ex-cônjuges, diante da preexistência de uma união estável 

com outra pessoa, constituída após a extinção do casamento: 

 
Cinge-se a lide a definir, sob a perspectiva do Direito de Família, 
a respeito da viabilidade jurídica de reconhecimento de uniões 
estáveis simultâneas. (...) Com base nos contornos fáticos 
acima descritos, atesta-se a indiscutível existência de uniões de 
afeto simultâneas, mantidas entre o falecido e as postulantes. 
(...) debate centra-se, pois, na conclusão – vertida no acórdão 
recorrido – de que ambas as relações afetivas configurariam 
“uniões estáveis”, aptas a gerarem efeitos no mundo jurídico. 
(...) Sob a tônica dos arts. 1.723 e 1.724 do CC/02, para a 
configuração da união estável como entidade familiar, devem 
estar presentes, na relação afetiva, os seguintes requisitos: ... 
(ii) publicidade; (iii) continuidade; (iv) durabilidade; (v) objetivo 
de constituição de família; (vi) ausência de impedimentos para o 
casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou 
judicial; (vii) observância dos deveres de lealdade, respeito e 
assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos 
filhos. (...) A despeito do reconhecimento – na dicção do 
acórdão recorrido – da “união estável” entre o falecido e sua ex-
mulher, S. M. de L. C., em concomitância com união estável 
preexistente, por ele mantida com a recorrente, certo é que já 
havia se operado – entre os ex-cônjuges – a dissolução do 
casamento válido pelo divórcio, nos termos do artigo 1.571, § 1º, 
do CC/02, rompendo-se, em definitivo, os laços matrimoniais 
outrora existentes entre ambos. A continuidade da relação, sob 
a roupagem de união estável, não se enquadra nos moldes da 
norma civil vigente – artigo 1.724 do CC/02 –, porquanto esse 
relacionamento encontra obstáculo intransponível no dever de 



 

 
 
 

 

lealdade a ser observado entre os companheiros. O dever de 
lealdade, na concepção de Zeno Veloso, “implica franqueza, 
consideração, sinceridade, informação e, sem dúvida, fidelidade. 
Numa relação afetiva entre homem e mulher, necessariamente 
monogâmica, constitutiva de família, além de um dever jurídico, 
a fidelidade é requisito natural” (...). (...) Dessa forma, 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 
consequência, desleais, sem descurar que o núcleo familiar 
contemporâneo tem como escopo a busca da realização de seus 
integrantes, vale dizer, a busca da felicidade. (...) Ao analisar as 
lides que apresentam paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às 
peculiaridades multifacetadas apresentadas em cada caso, 
decidir com base na dignidade da pessoa humana, na 
solidariedade, na afetividade, na busca da felicidade, na 
liberdade, na igualdade, bem assim, com redobrada atenção ao 
primado da monogamia, com os pés fincados no princípio da 
eticidade. Emprestar aos novos arranjos familiares, de uma 
forma linear, os efeitos jurídicos inerentes à união estável 
implicaria julgar contra o que dispõe a lei. Isso porque o artigo 
1.727 do CC/02 regulou, em sua esfera de abrangência, as 
relações afetivas não eventuais em que se fazem presentes 
impedimentos para casar, de forma que só podem constituir 
concubinato os relacionamentos paralelos a casamento ou 
união estável pré e coexistente. A relação mantida entre o 
falecido e S. M. de L. C., despida dos requisitos caracterizadores 
da união estável (...)Considerada a imutabilidade, na via 
especial, da base fática tal como estabelecida no acórdão 
recorrido, em que consta, expressamente, o paralelismo das 
relações mantidas pelo falecido com a recorrente e a ex-mulher, 
deve ser reformado o julgado, para que se mantenha apenas o 
reconhecimento da união estável havida entre M. da C. G. com 
D. A. de O., desde 1994 até o seu óbito. Forte nessas razões, 
DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para declarar o 
reconhecimento da união estável mantida entre D. A. de O. e M. 
da C. G. e determinar, por conseguinte, o pagamento da pensão 
por morte em favor unicamente da recorrente, companheira do 
falecido. (STJ, REsp 1.157.273/RN, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 18/05/2010). 

 

76. Elucida-se, assim, a questão do afeto. Não se questiona a 

possibilidade de ser estabelecida mais de uma relação afetiva ao mesmo tempo, 

não se discute a capacidade de amar, apenas se impõe a regra da monogamia, 

que permite que somente uma das relações seja reconhecida como união 

estável e com efeitos do Direito de Família. 

 



 

 
 
 

 

77. Em suma, está firmado o entendimento jurisprudencial de 

não admissão da poligamia, seja ela escondida, seja ela consentida. 

 

 

MONOGAMIA NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

78. O Supremo Tribunal Federal faz a distinção entre união 

estável e concubinato em defesa da Constituição Federal que, em seu artigo 226, 

§ 3º33, define a união estável como entidade familiar equiparada ao casamento, 

de modo que, assim como não é possível que uma pessoa mantenha dois 

casamentos, juridicamente também não é possível que viva em casamento e em 

união estável concomitantemente, assim como não é possível que uma pessoa 

viva duas uniões estáveis concomitantes. 

 

79. Assim, para assegurar o reconhecimento de direitos à união 

estável e negá-los às uniões paralelas, o Supremo Tribunal Federal distinguiu a união 

estável do concubinato, em matéria de Regime Próprio de Previdência Social para 

Servidor Público: 

 
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. (...) A manutenção da relação com a 
autora se fez à margem e diria mesmo mediante discrepância do 
casamento existente e da ordem jurídico-constitucional. (...) 
Então, em detrimento do casamento havido até a data da morte 
do servidor, veio o Estado, na dicção do Tribunal de Justiça da 
Bahia, a placitar, com consequências jurídicas, certa relação 
que, iniludivelmente, não pode ser considerada como 
merecedora de proteção do Estado, porque a conflitar, a mais 
não poder, com o direito posto. 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, esse 

                                              
33 CC, artigo 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.”. 
 



 

 
 
 

 

estado civil apenas 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 mulher. 
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 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 § 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. (STF, RE 397.762/BA, 1ª Turma, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 03/06/2008). 
 

80. No Regime Geral da Previdência Social também há distinção 

entre concubinato e união estável. 

 

81. Assim, conforme a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, na união estável, 

por equiparar-se ao casamento, são garantidos aos companheiros os benefícios 

previdenciários previstos pela legislação brasileira. 

 

82. Como estabelece o artigo 16, I e § 3º da Lei n. 8.213/199134, o 

companheiro e a companheira são beneficiários do regime geral da previdência social, 

desde que mantenham união estável de acordo com o disposto no artigo 226, § 3º da 

                                              
34Lei 8.213/1991, artigo 16: “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 
condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim 
declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; IV - (Revogada pela Lei nº 
9.032/1995).§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 
direito às prestações os das classes seguintes. § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-
se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento. § 3º Considera-se companheira ou 
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a 
segurada, de acordo com o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal. § 4º A dependência 
econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser 
comprovada.”. 



 

 
 
 

 

Constituição Federal35, que reduz expressamente a duas pessoas a composição de 

uma entidade familiar em forma de união estável36. 

 

83. Esse também é o entendimento da Lei n. 8.059, de 1990, que 

se aplica especificamente ao âmbito dos ex-combatentes e respectivos 

dependentes. 

 

84. Na conformidade do artigo 5º da Lei 8.059/90, somente são 

considerados dependentes do ex-combatente, para fins desta lei: 

 

Art. 5º Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins 
desta lei: 
I - a viúva; 
II - a companheira; 
III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 
21 anos ou inválidos; 
IV - o pai e a mãe inválidos; e 
V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. 
(grifos nossos). 

 

85. Como explica Fernando Brandão Ferreira-Pinto, ao examinar o 

direito português, o que se aplica ao direito brasileiro, para que os participantes de 

uma união estável tenham os mesmos benefícios das pessoas civilmente casadas, é 

indispensável que aquela relação seja análoga a dos cônjuges37. 

 

86. A comunhão de vidas no casamento civil é impedimento à 

constituição de união estável, sendo indispensável a separação de fato para a 

constituição de outra relação como entidade familiar.  

 

                                              
35 CF, artigo 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.”. 
36 O impedimento do estado civil de casado do companheiro ou da companheira no 
recebimento do benefício previdenciário que consta da referida lei previdenciária, no seu artigo 
16, § 3º, encontrava dissonância com o Código Civil brasileiro de 2002, que, em seu artigo 
1.723, § 1º , possibilita a constituição dessa entidade familiar a quem, embora permaneça 
civilmente casado, esteja separado de fato. Assim, o Decreto nº 6.384/2008 alterou o 
Regulamento da Previdência Social - Decreto nº 3.048/1999 -, em seu artigo 16, substituindo o 
respectivo § 6º  pela exata redação do artigo 1.723, § 1º do Código Civil. 
37 FERREIRA-PINTO, Fernando Brandão. O Direito e os casais: Namorado. Noivado. 
Promessa de casamento. União de facto. Lisboa: Caminho, 2005, p. 106 



 

 
 
 

 

87. A monogamia impera como princípio fundamental no casamento 

civil e na união estável. 

 

88. Se mais de uma pessoa pleiteia o mesmo benefício 

previdenciário, a pensão por morte, alegando ser dependente de uma mesma 

renda, é preciso analisar com o devido cuidado a existência ou não desse 

direito. 

 

89. Reitere-se que não cabe a concomitância jurídica de duas 

ou mais entidades familiares. Casamento com comunhão de vidas impede a 

existência de união estável paralela. Assim, como poderia haver dependência 

econômica, reconhecida na esfera previdenciária, de mais de um consorte? 

 

90. A pessoa a receber os benefícios previdenciários será 

somente aquela em que houver casamento civil ou em que estiver configurada a 

união estável com todos os seus requisitos, acatado o princípio da monogamia. 

 

91. Os que discorrem justificativas baseadas no afeto, na liberdade e 

na felicidade para que a relação paralela ao casamento ou a união estável recebam o 

título de entidade familiar e a proteção e efeitos jurídicos de direito de família e de 

direito previdenciário olvidam-se dos ditames legais, incluindo o constitucional. 

 

92. Como bem acentua Laura Souza Lima e Brito, “a formação de 

uma entidade familiar não se baseia somente na presença de afeto entre as partes, 

mas também na publicidade no ânimo de constituição de uma família. Ou seja, entre 

cônjuges ou companheiros, o aparecimento de uma entidade familiar depende da 

publicidade do registro e/ou demonstração pública e irrestrita da existência de uma 

família entre as duas pessoas. A publicidade é requisito da união estável (CC, artigo 

1.723, caput), de maneira que relações clandestinas não constituem essa espécie, a 

preencher o requisito do artigo 16 da Lei 8.213/91.” 38. 

 

                                              
38 BRITO, Laura Souza Lima e. Previdência e família na jurisprudência do STJ. In Comentários 
à jurisprudência previdenciária do STJ. SERAU JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Curitiba: 
Juruá, 2012, p. 77 



 

 
 
 

 

93. Ainda que não seja clandestina a relação paralela, o mesmo 

impedimento se aplica, pelas razões antes expostas, já que felicidade e liberdade têm 

sempre as limitações decorrentes do ordenamento jurídico. 

 

94. Muito embora não se possa confundir o Direito Previdenciário 

com o Direito de Família e das Sucessões, que mantêm suas autonomias, o 

primeiro segue as linhas mestras do segundo no que se refere à configuração de 

uma entidade familiar, por força dos ditames constitucionais e também do disposto 

no artigo 16, § 6º do Regulamento da Previdência Social39. 

 

95. O Direito Previdenciário não pode desrespeitar a 

Constituição Federal, que em seu artigo 226, § 3º40 restringe a união estável a 

duas pessoas, impossibilitando a existência dessa entidade familiar com 

número maior de partícipes. 

 

96. Portanto, não se trata de prevalência da lei geral (Código Civil) 

sobre as leis especiais (Lei 8.059/1990 e Lei 8.213/1991), porque é a própria 

legislação previdenciária prevê, em acatamento à Constituição Federal, que a união 

estável somente pode existir quando houver separação de fato no casamento civil.  

 

97. Tanto o artigo 5º da Lei 8.059/1990, assim como o artigo 16 da 

Lei 8.213/1991 e o respectivo Regulamento, não conferem abertura interpretativa à 

concessão de benefício previdenciário a quem tenha uma relação simultânea com 

uma pessoa casada, que viva em comunhão de vidas com seu cônjuge, ou com uma 

pessoa que viva uma união estável preexistente em que se pressupõe a comunhão de 

vidas. 

 

98. Citem-se vv. acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, em que 

não foram atribuídos efeitos previdenciários em relações paralelas ou simultâneas. 

 

                                              
39 Decreto nº 3.048/ 1999, artigo 16, §6º: “Considera-se união estável aquela configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com 
intenção de constituição de família, observado o § 1º do artigo 1.723 do Código Civil, instituído 
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (Redação dada pelo Decreto nº 6.384, de 
2008).”. 
40 CF, artigo 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.”. 



 

 
 
 

 

99. Em acórdão relatado pelo Ministro Jorge Mussi, foi havido como 

inviável o benefício da pensão por morte à concubina: 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO 
ESTÁVEL. CONCUBINA. CONCOMITÂNCIA. IMPEDIMENTO. 
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência do STJ prestigia o entendimento de que a 
existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um 
dos pretensos companheiros, embaraça a constituição da união 
estável, inclusive para fins previdenciários. 
2. Afigura-se inviável, desse modo, reconhecer à recorrida o 
direito à percepção da pensão por morte em concurso com a 
viúva, haja vista que o de cujus, à época do óbito, permanecia 
casado com a recorrente. (STJ, REsp 1.114.490-RS, Rel. Min. 
Jorge Mussi, j. 19/11/2009). 

 

100. Em outro julgado, relatado pelo Ministro Haroldo 

Rodrigues, foi destacada a impossibilidade de equiparação do concubinato à união 

estável, independentemente do tempo de duração daquela relação poligâmica: 

 
(...) Nesse contexto, verifica-se que o acórdão destoou do 
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de 
que a proteção conferida pelo Estado à união estável não 
alcança as situações ilegítimas, a exemplo do concubinato. 
Portanto, para a caracterização da relação de companheirismo, é 
indispensável a ausência de óbice para o casamento, a teor do 
artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, exigindo-se, no mínimo, que 
os companheiros detenham o estado civil de solteiros, viúvos, 
ou separados, nesse último caso, judicialmente ou de fato. (...) 
Ademais, confirmando esse entendimento, o Supremo Tribunal 
Federal tem se pronunciado no sentido de que o concubinato 
não está inserido no contexto de entidade familiar, por não se 
assemelhar à acepção de união estável prevista no texto 
constitucional. Frente a esse quadro, não há como atribuir ao 
relacionamento extraconjugal de que se cuida na espécie, 
mesmo em se tratando de uma relação de longa data, a proteção 
conferida ao casamento e estendida ao instituto da união 
estável, a fim de se permitir a concessão do benefício 
previdenciário. (STJ, REsp 1.142.584/SC, 6ª Turma, Rel. Min. 
Haroldo Rodrigues, j. 01/12/2009). 

 

101. Acórdãos que negam seguimento a recurso por 

impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, sem adentrar no 

mérito da causa, não podem ser havidos como posicionamento sobre a matéria 

em análise. Isso porque, ao não adentrar na análise do mérito recursal, o 



 

 
 
 

 

Tribunal não tem elementos para analisar a matéria da distinção entre união 

estável e concubinato41. 

 

102. Assim, também nas questões de ordem 

previdenciária está evidenciada a posição do STF e do STJ na distinção entre 

união estável e concubinato, de modo a não haver o reconhecimento de direitos 

nas relações plúrimas ou poligâmicas. 

 

103. Sem discordar da autonomia do Direito 

Previdenciário, necessário ressalvar que, ainda que autônomas, as áreas do 

Direito dialogam entre si, de forma que é impossível concluir pela inclusão do/a 

concubino/a como beneficiário/a de seu parceiro, uma vez que a relação paralela 

ou simultânea não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro constitucional e 

infraconstitucional. 

 

 

 

REJEIÇÃO DE PROPOSTAS DE ENUNCIADOS PELA 

VI JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

104. Na VI Jornada de Direito Civil – CJF, realizada em 

Brasília, em março de 2013, foram rejeitadas as propostas de enunciados de validade 

e eficácia das uniões que concorrem com o casamento ou a união estável42. 

                                              
41 “Decisão agravo em recurso extraordinário. Previdenciário. Civil. Pensão por morte. 
Configuração de união estável. Divisão do benefício. Impossibilidade de reexame do conjunto 
fático-probatório: Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo ao qual se nega 
seguimento. (STF, ARE 739603/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/04/2013). No mesmo 
sentido: “Agravo regimental. Pensão por morte de companheiro militar casado. Controvérsia 
infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Para se chegar a conclusão 
diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar a 
legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e provas da causa, o que é vedado na esfera 
do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal federal. Agravo 
regimental a que se nega provimento” (RE 498.673-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda 
Turma, DJe 18.4.2011). Note-se que, muito embora aparentemente, pela mera leitura da 
ementa do acórdão a seguir referido, possa parecer que o STF atribuiu direitos previdenciários 
à concubina, a leitura do julgado denota que o acórdão de origem ou recorrido, que havia 
indeferido direitos previdenciários na relação extraconjugal, não foi modificado: Ementa: Agravo 
regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Pensão por 
morte. Rateio entre cônjuge e concubina. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a 
que se nega provimento (STF, 2ª Turma, ARE 645.762-AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, j. 
19.8.2011). 



 

 
 
 

 

 

105. Essas propostas pretendiam atribuir efeitos às uniões 

simultâneas que fossem de conhecimento de todos os envolvidos, reconhecendo-as 

como entidade familiar e conferindo direitos iguais a ambas. 

 

106. Esses enunciados foram acertadamente rejeitados, em 

respeito aos preceitos constitucionais e seguindo o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência de efeitos 

jurídicos nas uniões simultâneas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

107. Para a concessão dos benefícios da seguridade 

social por morte é preciso ter existido uma entidade familiar, em forma de 

casamento ou de união estável. 

 

108. Ainda que se entenda o Direito Previdenciário como 

autônomo, é indispensável estabelecer o seu diálogo com o Direito de Família 

que está encarregado de definir quais são as relações que constituem uma 

família. 

 

109. Mesmo que assim não se entendesse, a Constituição 

Federal de 1988, que é soberana, qualifica como entidade familiar, a receber 

especial proteção do Estado, o relacionamento entre duas pessoas, desde que 

público, contínuo, duradouro e em constituição de família, não admitindo como 

união estável relação com número maior de participantes. 

 

                                                                                                                                     
42Propostas de enunciados rejeitadas na VI Jornada de Direito Civil do CJF: “Uma relação 
conjugal paralela a um casamento ou união estável, em sendo pública, contínua e duradoura, 
com o objetivo de constituição de família, produz efeitos no campo do Direito de Família e 
Sucessões, desde que todos os núcleos familiares formados manifestem a aceitação expressa 
ou tolerância implícita com a manutenção da simultaneidade conjugal, constituindo concubinato 
e não mera relação adulterina.”; “É juridicamente possível a configuração de famílias 
simultâneas, sendo inconstitucional o §1º do artigo 1.727 do Código Civil.”; “Na concorrência 
entre o cônjuge e os demais herdeiros (descendentes ou ascendentes), havendo duplicidade 
de uniões estáveis, o patrimônio do de cujus deverá ser amealhado na concomitância das duas 
relações.”. 



 

 
 
 

 

110. A união estável é equiparada ao casamento, logo se o 

direito não permite a validade de dois casamentos concomitantes também não 

pode ser admitida a existência de união estável paralela ao casamento. O 

relacionamento paralelo que ocorre às escondidas e o relacionamento 

simultâneo que é tolerado pelos envolvidos não podem ser intitulados como 

união estável, já que essas relações não têm a proteção constitucional 

concedida às entidades familiares. 

 

111. Daí conclui-se pela inaplicabilidade dos benefícios 

previdenciários nas uniões paralelas ou simultâneas. 

 

112. Ante o exposto, requer-se a admissão da Associação 

de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS como amicus curiae no Recurso 

Extraordinário - RE 883.168/SC. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

São Paulo, 30 de junho de 2015. 
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