
E-mail para contato: ursula.lira@estacio.br IES: ESTÁCIO NATAL

Autor(es) Úrsula Bezerra e Silva Lira; Adriana Fidelis da Silva Freitas

Palavra(s) Chave(s): Família. União Paralela. Dever de Fidelidade. Boa-fé.

Título: UNIÃO PARALELA E A NOVA EXTENSÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Tendo por filtro descortinar as relações advindas das uniões paralelas, simultâneas, ou às escuras, enfocando nas novas extensões do conceito de 
família, esta pesquisa, visa colaborar para as reflexões sobre a flexibilização do rol de impedimentos previsto no artigo 1521 do Código Civil 
Brasileiro. O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.727 nega as pessoas impedidas de casar o reconhecimento como entidade familiar, aduzindo 
serem concubinato e não união estável. O objetivo geral da pesquisa é desvendar a extensão do conceito de família para além do casamento, 
especialmente para as hipóteses de uniões paralelas, uniões daqueles impedidos de casar por já serem casados. Para tanto será analisa a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como serão pontuados os efeitos patrimoniais e sucessórios 
decorrente do reconhecimento da união paralela como família. No decorrer do século XX e início do século XXI acompanhamos configuração e 
reconhecimento de novas formas de família no Brasil, seja através do reconhecimento de relações concubinárias puras, como sociedade de fato, 
posteriormente como família informal, até o estado atual de busca do reconhecimento do concubinato impuro. Passou-se a negar o conceito de 
família apenas arraigado ao casamento. Assim, família deixou de ser apenas a família matrimonial, passando, especialmente após a promulgação 
da Constituição de 1998, ao reconhecimento de novas formas de família como a família monoparental, a família informal, pluriparental ou 
reconstituída, anaparental. Mesmo que no decorrer do tempo, o conceito de família tenha sofrido mutações com o reconhecimento de novos 
arranjos familiares, as uniões ditas concubinárias impuras não são reconhecidas pela norma pátria como entidade familiar, apesar de 
representarem uma realidade social. Para analisar a possibilidade de reconhecimento da relação concubinária impura como entidade familiar foi 
feita uma análise da evolução do conceito de família que confunde-se com a própria emancipação feminina. Foi destacada a afetividade como um 
valor e sua compatibilidade com o princípio da monogamia expressamente previsto no Código Civil pátrio. Diante de um modelo de família 
calcado no princípio da monogamia, tais uniões são alvos frequentes de repúdio social. Isto porque, o Código Civil pátrio apregoa o dever de 
fidelidade como um dever matrimonial calcado no princípio constitucional da monogamia, que constitui-se como um modo de organização da 
família conjugal. Portanto, segundo a legislação nacional não poderá existir ao mesmo tempo duas uniões estáveis, dois casamentos ou uma 
união estável e um casamento. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, sendo notória a importância jurídica e social do 
tema, com reconhecido julgado de tratar-se de temática com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Resta claro que não podemos 
fazer uma análise “simplista”, formando juízo de valor apenas com a análise literal da norma. Indispensável fazer uma interpretação sistêmica, 
combinando a análise de princípios constitucionais com a norma positivada no Código Civil e com a realidade social partindo de uma análise 
histórica desde o reconhecimento da união pura, ou concubinato puro, e a união impura ou concubinato impuro. Como conclusão da pesquisa, 
percebeu-se que a boa-fé é elemento imprescindível para que seja reconhecida união paralela como entidade familiar, por aplicação análoga ao 
casamento putativo, configurando uma verdadeira união estável putativa, não havendo como estender além destas hipóteses tendo em vista o 
impedimento expresso do artigo 1521 do Código Civil.
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