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RESUMO

O trabalho cuida da análise jurídica das uniões simultâneas e seus efeitos, diante da lacuna legal de tratamento jurídico dessa plena manifestação 
de autonomia da vontade. Justifica-se o estudo das uniões paralelas ou união estável plúrima ocorridas, quando, uma pessoa mantém relações 
amorosas com várias pessoas e ao mesmo tempo, pois se tratam de fenômenos jurídicos modernos que emergem das inovações das relações 
sociais. No que toca à questão das formações familiares, pode ser asseverado que a cada momento surge à necessidade de novos regramentos. A 
problemática abordada revela o impasse jurídico em relação ao reconhecimento dos direitos civis de companheiras que dedicaram a vida a 
experimentar o amor sem nenhuma forma de preconceito. Alicerçado na metodologia de pesquisa bibliográfica, pautada em doutrinas jurídicas e 
jurisprudência pátria, o presente trabalho objetiva analisar as uniões simultâneas que quebram os padrões da visão de família institucional e 
hierarquizada. No momento atual, é incontestável a existência de famílias paralelas ou simultâneas, dotadas de todas as características legais 
necessárias à configuração da união estável (publicidade, continuidade, durabilidade). Ressalte-se que a existência de núcleos poliafetivos não é 
um fenômeno atual, a novidade está na admissão social destes núcleos familiares e a real possibilidade da proteção jurídica. Lamentavelmente, a 
união estável paralela é comparada a bigamia, por isso, sua existência tem sido marginalizada pela sociedade e pelo Estado, momento em que 
entra em cena o Poder Judiciário, que é constantemente provocado a decidir sobre a questão. Como consabido, o Supremo Tribunal Federal, 
desde o ano de 2011, reconheceu o caráter extensivo as uniões estáveis homoafetivas. Tal decisão representa um sopro de esperança para que as 
famílias decorrentes de uniões estáveis simultâneas vejam afirmadas, em suas vidas, todas as garantias constitucionais impostas pela Magna 
Carta de 1988 às famílias brasileiras. Não se pode negar que um novo mosaico familiar foi reformado com o princípio da afetividade, o direito civil 
agora constitucionalizado e valorizado pela dignidade humana, funcionalizou a família pela afetividade, contemporaneamente consagra-se o 
modelo eudemonista de família, em que seus membros buscam na família a realização de seu próprio bem-estar. Desta forma, cumpre analisar se 
o não reconhecimento do pluralismo familiar não configuraria um retrocesso e violação ao princípio de intervenção mínimo do Estado nas 
famílias.  Conclui-se que este estudo é de fundamental importância para facilitar a compreensão do legislador e do Poder Judiciário da 
importância do reconhecimento das relações fáticas existentes entre os indivíduos, sendo-lhe defeso fazer juízo valorativo a respeito destas 
Uniões, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo de suma importância disciplinar estas as jurídicas de afeto e suas 
consequências no mundo jurídico.
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