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“A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS ESPÉCIES DE UNIÃO AFETIVA E À 

FAMÍLIA BRASILEIRA” 

 

1. RESUMO 

Com a evolução crescente de comportamentos, a sociedade se renova, e 

modifica a cada instante, e o direito como regulador de condutas vem se adequando 

as novas e constantes mudanças. Notoriamente, podemos visualizar estas 

adequações com vários exemplos, atualmente a mulher tem o direito de votar graças 

às lutas incessantes pelos seus direitos, todos os filhos são herdeiros da mesma 

forma sem distinção, hoje em dia é permitida a união estável, cuja única forma de 

união até recentemente era através do casamento, e mais inovador foi o 

reconhecimento pelo estado da união entre pessoas do mesmo sexo, entretanto, 

quão problemas ainda rodeiam a nossa sociedade cujo Direito ainda não se 

pronunciou. São vários conflitos ainda não questionados, não ponderados, 

engajados pela força da igreja, pela condição moral e ética advinda de uma 

sociedade imatura e preconceituosa ou a favor de uma politica muitas vezes sem 

interesse em questões sociais tão latentes, mas há uma realidade a disposição de 

todos, retratando a situação precária das famílias simultâneas, que ainda 

encontram-se desamparadas à luz da constituição federal. Como bem disse 

Giancarlos Burche em seu artigo para a revista OAB de Joinville “A moral se 

sobrepõe à ética e os dogmas culturais e religiosos se sobrepõem à justiça.”  

 

2. INTRODUÇÃO 

A sociedade nos primórdios da nossa história era basicamente, constituída por 

famílias patriarcais, cujo único detentor de poder era o pai e à mulher era atribuída a 

função de procriar e cuidar de sua prole. Importante destacar, a introdução ao 

mercado da pílula anticoncepcional que deu a mulher a possiblidade de controlar a 

natalidade, concomitantemente, as mulheres logo se destacaram no mercado de 

trabalho possibilitando que escolhessem seus companheiros, o que não ocorria em 

outras épocas, as quais viviam em função de seu marido financeiramente, tendo 

suas funções domésticas bem definidas. Com os ganhos para seu próprio sustento, 

assim, as mulheres colaboraram para definir uma nova espécie de família, antes 

matriarcal, devido a viuvez, às mães solteiras, agora devido a separação de fato do 
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cônjuge. Estas famílias denominadas de matriarcais cuja mãe é o “chefe da família”, 

constituindo-se a uma nova instituição chamada de família monoparental que é 

constituída por apenas um dos genitores. A constituição federal em seu artigo 226 

no §4º,  ampara esta entidade que vem crescendo gradativamente.  

Outras grandes mudanças no quadro jurídico decorrem dos filhos que eram 

chamados adulterinos no próprio código de 1916, ali tratava-se da possibilidade de 

investigação de paternidade, entretanto, na época os casos possíveis, só poderiam 

aos filhos naturais. Com a constituição federal de 1988 em seu artigo 227 §6º, os 

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

direitos e qualificações.  

Da mesma forma, além do reconhecimento da união estável entre casais 

heterossexuais ainda que um deles seja casado, obviamente devendo 

necessariamente estar separado de fato, para que não infrinja o principio da 

monogamia.  

Ora vejamos, todos as mudanças no sistema jurídico bem como muitas outras que 

não contextualizou-se aqui neste trabalho, foram evoluções no Direito, graças a 

criação de novas estruturas familiares e principalmente afetivas. Entretanto, cabe 

neste trabalho, ressaltar a realidade de famílias que estão atualmente sem amparo 

jurisdicional, formadas pelas chamadas famílias simultâneas ou vulgarmente de 

paralelas.  

Para Maria Berenice Dias, o fato do Estado não prestar a tutela jurisdicional para 

as relações simultâneas, fere o princípio da dignidade da pessoa humana,  acerca 

de decisões neste sentido a relatora evidencia “que o poder judiciário não pode se 

esquivar de tutelar as relações baseadas no afeto ....”. É notória a necessidade de 

uma regulamentação do sistema jurídico, há famílias unidas pelo afeto, cuja 

composição é obstante para serem amparadas, cujos requisitos são presentes,  

inclusive famílias com filhos,  porém, vivem na margem da obscuridade legal. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho pretende constatar a modificação do comportamento social, em 

razão da formação dos vínculos afetivos, bem como da transformação dos institutos 
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jurídicos, a fim de reconhecer estas uniões, bem como reconhecer a formação da 

família, por eles, sobretudo quanto às relações homoafetivas. 

Visa-se, também, estudar a existência de eventual amparo constitucional às 

relações familiares complexas, simultâneas, sejam elas monoparentais ou 

pluriparentais, com o intuito de se estabelecer um paralelo entre a 

constitucionalidade da monogâmica e de eventual constitucionalidade das relações 

afetivas não monogâmicas, estado de fato que existe em nossa sociedade.  

   

4. METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido através de pesquisa à doutrina e jurisprudência 

brasileira.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho vem se desenvolvendo com base em leituras de textos, artigos e 

livros, bem como, a corroboração da constituição federal. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verificou se até o presente momento, que o tema ainda é conflitante e que há 

inúmeras pesquisas que retratam o assunto das famílias simultâneas. 
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