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 RESUMO 

 O  presente  trabalho  versa  sobre  a  possibilidade  de  reconhecimento 

 enquanto  entidades  familiares  de  duas  ou  mais  uniões  estáveis  que  sejam 

 constituídas  de  forma  simultânea  com  a  presença  de  um  denominador  comum  entre 

 si.  O  tema  se  mostra  relevante  ante  a  proliferação  de  famílias  constituídas  desta 

 forma  e  a  demanda  por  posicionamento  dos  Tribunais  pátrios.  Na  realização  do 

 estudo,  recorre-se  ao  julgamento  conjunto  da  ADPF  132  e  ADI  4277  realizado  pelo 

 STF  no  ano  de  2011,  extraindo-se  daí  os  princípios  e  direitos  fundamentais  que 

 permitiram  o  reconhecimento  jurídico  à  luz  do  Direito  de  Família  das  uniões 

 homoafetivas.  Verifica-se,  então,  que  estes  elementos  também  autorizam  o 

 reconhecimento  das  uniões  simultâneas.  Após,  é  analisada  a  decisão  do  STF  no 

 Tema  529  que  nega  a  validade  jurídica  de  uniões  simultâneas  com  base  na 

 monogamia,  procedendo-se  a  um  confronto  da  monogamia  com  a  tábua  axiológica 

 constitucional,  em  especial  os  fundamentos  extraídos  da  ADPF  132,  cuja  conclusão 

 demonstra  que  a  monogamia  padece  de  natureza  principiológica  e,  portanto,  não 

 pode  ser  imposta  indiscriminadamente  a  todos  os  arranjos  familiares,  razão  pela 

 qual  entende-se  possível  o  reconhecimento  das  uniões  simultâneas  como  entidades 

 familiares.  A  metodologia  empregada  nas  avaliações  mencionadas  foi  o  estudo  de 

 caso,     bem     como     o     método     indutivo. 

 Palavras-chave:  direito  de  família;  uniões  simultâneas;  modelos  familiares; 

 pluralidade     familiar;     monogamia. 



 ABSTRACT 

 The  present  study  is  about  the  possibility  of  recognition  as  family  entities  of 

 two  or  more  stable  unions  that  are  constituted  simultaneously  with  the  presence  of  a 

 common  denominator  among  them.  The  theme  is  relevant  due  to  the  proliferation  of 

 families  constituted  in  this  way  and  the  demand  for  positioning  of  the  national  Courts. 

 In  order  to  carry  out  the  study,  it  is  resort  to  the  aggregated  judgment  of  ADPF  132 

 and  ADI  4277  carried  out  by  the  STF  in  2011,  extracting  from  there  the  fundamental 

 principles  and  rights  that  allowed  the  legal  recognition,  in  the  light  of  Family  Law,  of 

 same-sex  unions.  It  is  verified,  then,  that  these  elements  also  authorize  the 

 recognition  of  simultaneous  unions.  Afterwards,  the  decision  of  the  STF  in  Theme 

 529  that  denies  the  legal  validity  of  simultaneous  unions  based  on  monogamy  is 

 analyzed,  proceeding  to  a  confrontation  of  monogamy  with  the  constitutional 

 axiological  table,  in  particular  the  foundations  extracted  from  ADPF  132,  whose 

 conclusion  demonstrates  that  monogamy  lacks  from  a  principled  nature  and, 

 therefore,  cannot  be  imposed  indiscriminately  to  all  family  arrangements,  which  is 

 why  the  recognition  of  simultaneous  unions  as  family  entities  is  understood  to  be 

 possible.  The  methodology  used  in  the  mentioned  evaluations  was  the  case  study,  as 

 well     as     the     inductive     method. 

 Key-words:  family  law;  simultaneous  unions;  family  models;  family  plurality; 

 monogamy. 
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 1.     INTRODUÇÃO 

 A  Constituição  da  República,  promulgada  no  ano  de  1988,  representou  uma 

 grande  virada  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  marcando  a  superação  de  um 

 período  de  mais  de  duas  décadas  em  que  o  país  foi  submetido  a  uma  obscura 

 Ditadura  Militar  e  devolvendo  ao  país  os  ares  de  legalidade  democrática  que  foram 

 reforçados     pela     ampla     participação     popular     no     processo     de     edição     do     documento. 

 Vários  foram  os  anseios  expressos  pelo  povo  naquele  momento  histórico, 

 resultando  em  um  texto  constitucional  bastante  avançado,  marcado  pela  garantia  de 

 direitos  individuais  e  sociais,  pela  centralização  da  dignidade  da  pessoa  humana 

 como  fundamento  da  própria  república  e  por  diversas  outras  conquistas  que  lhe 

 garantiram     o     apelido     de     Constituição     cidadã. 

 No  âmbito  do  Direito  de  Família,  constatou-se  forte  superação  de  um  modelo 

 prévio  baseado  no  casamento  como  única  forma  válida  de  constituição  de  família, 

 abarcando  também  as  relações  não-matrimonializadas  constituídas  pela  união 

 estável,  bem  como  assegurando  o  status  familiar  aos  núcleos  compostos  por  um  dos 

 genitores  e  os  seus  descendentes.  Os  ditames  de  igualdade  entre  os  cônjuges  e  a 

 vedação  de  tratamento  discriminatório  entre  os  filhos  foram  reforçados, 

 estabelecendo  um  ambiente  de  valorização  de  todas  as  pessoas  da  família  (RUZYK, 

 2003). 

 O  processo  de  garantia  de  direitos,  porém,  não  se  encerrou  com  a 

 Constituição.  Após  sua  edição,  proliferaram  os  debates  sobre  a  pluralidade  dos 

 modelos  familiares,  objetivando  definir  se  o  rol  contido  na  Carta  Magna  era  taxativo 

 ou  meramente  exemplificativo.  Nesse  sentido,  buscou-se  promover  o 

 reconhecimento  jurídico  dos  variados  arranjos  afetivos  que  já  podiam  ser 

 identificados  na  experiência  sociológica  e  cultural,  como  as  uniões  homoafetivas,  os 

 relacionamentos  livres  ou  poliamoristas,  as  famílias  simultâneas,  entre  outros  (DIAS, 

 2021). 

 Ao  longo  dos  anos,  o  Poder  Legislativo  foi  campo  de  diversas  propostas 

 relacionadas  ao  assunto.  Exemplificativamente,  tem-se  os  Projetos  de  Lei  nº 

 1.151/1995,  2.383/2003,  6.297/2005,  2.285/2007,  4.508/2008,  4.914/2009, 

 6.585/2013  e  3.369/2015,  além  dos  Projetos  de  Emenda  Constitucional  nº.  70/2003 

 Parte  destas  propostas  ampliava  as  garantias  jurídicas  a  mais  modelos  familiares 
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 enquanto  que  outros  tendiam  a  negar  proteção  aos  arranjos  que  não  foram 

 expressamente     previstos     pelo     Constituinte. 

 No  âmbito  do  Poder  Judiciário,  os  Tribunais  pátrios  adotaram  variadas 

 posições,  sendo  possível  encontrar  decisões  descoincidentes  na  jurisprudência 

 relativa  ao  Direito  de  Família  1  .  Foi  apenas  no  ano  de  2011,  porém,  que  o  Supremo 

 Tribunal  Federal  adotou  uma  posição  que  se  tornou  símbolo  de  inclusão  e  indicativo 

 de  uma  pluralidade  de  modelos  familiares  quando,  no  julgamento  conjunto  da  ADPF 

 132  e  ADI  4277,  definiu  ser  válida  a  união  estável  formada  por  pessoas  do  mesmo 

 sexo.  Pouco  tempo  depois,  por  força  da  Resolução  175/2013  do  CNJ,  admitiu-se 

 também     o     casamento     entre     pessoas     do     mesmo     sexo. 

 O  presente  trabalho  se  propõe  a  trazer  à  baila  a  pretensão  de 

 reconhecimento  das  famílias  que  se  constituem  de  forma  simultânea,  contando  com 

 um  denominador  comum  que  se  insere,  concomitantemente,  em  mais  de  um  seio 

 familiar     a     partir     de     relações     de     conjugalidade. 

 A  temática  se  mostra  relevante  no  âmbito  do  Direito  de  Família  tendo  em 

 vista  o  crescente  quantitativo  de  núcleos  familiares  que  efetivamente  são 

 constituídos  em  simultaneidade,  tendo  inclusive  demandado  manifestações  dos 

 Tribunais  Superiores  em  várias  oportunidades,  como  se  demonstrará  ao  longo  do 

 estudo.  A  ausência  de  reconhecimento  jurídico  desses  agrupamentos,  segundo 

 Ruzyk  (2013)  implica  na  criação  de  espaços  de  não-direito,  que  se  constituem  à 

 margem     da     legislação. 

 O  problema  desta  pesquisa,  portanto,  é  determinar  se  há  validade  jurídica 

 na  manutenção,  por  uma  pessoa,  de  dois  vínculos  simultâneos  de  conjugalidade, 

 atribuindo-se  status  jurídico  familiar  a  ambos.  A  hipótese  levantada  é  que  a 

 simultaneidade  de  núcleos  familiares  é  compatível  com  o  ordenamento  jurídico 

 brasileiro. 

 Trata-se  de  contexto  bastante  amplo,  razão  pela  qual  optou-se  por  fazer  um 

 recorte  metodológico,  de  modo  que  seja  possível  desenvolver  um  esforço  mais 

 acurado.  Assim,  tratar-se-á  apenas  de  relacionamentos  constituídos  a  partir  de 

 1  Exemplificativamente,  é  possível  constatar  que  até  2011  o  TJRN  considerava  que  a  competência 
 para  dirimir  questões  relativas  às  uniões  homoafetivas  era  das  Varas  Cíveis  não  especializadas  (CC 
 2009.001713-6  e  CC  2008.007635-7)  enquanto  o  TJRS  já  entendia  ser  competente  a  Vara  de 
 Família  (CC  70032730301  e  AC  70021908587).  Da  mesma  forma,  no  que  tange  às  famílias 
 simultâneas,  o  TRF-1  tem  jurisprudência  em  que  acolhe  a  possibilidade  de  reconhecimento  dos 
 vínculos  múltiplos  (AC  0001980-49.2002.4.01.3200  e  AC  0024308-08.2008.4.01.9199)  ao  passo  em 
 que  o  TRF-2  entende  não  ser  admissível  o  estabelecimento  de  relações  familiares  paralelas  (AC 
 0016345-62.2006.4.02.5101     e     AC     0000394-86.2006.4.02.5114). 
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 uniões  estáveis,  não  adentrando  na  avaliação  de  situações  que  envolvam  ao  menos 

 um     vínculo     de     casamento     civil. 

 O  objetivo  geral  do  estudo,  neste  diapasão,  é  aferir  a  compatibilidade  da 

 manutenção  de  vínculos  simultâneos  de  conjugalidade  com  o  arcabouço 

 principiológico  constitucional.  Especificamente,  será  avaliada  a  possibilidade  de  se 

 considerar  os  dois  ou  mais  núcleos  como  entidades  familiares,  nos  moldes  do  Art. 

 226     da     Constituição,     bem     como     se     há     elementos     aptos     a     afastar     tal     natureza. 

 Metodologicamente,  o  trabalho  terá  como  alicerce  o  estudo  de  caso  do 

 julgamento  conjunto  da  ADPF  132  e  ADI  4377  realizado  pelo  STF  em  2011,  uma  vez 

 que  traz  em  seu  bojo  parâmetros  para  a  compreensão  de  um  vínculo  como  entidade 

 familiar.  Baseando-se  nas  informações  coletadas,  proceder-se-á  a  verificação  de 

 sua  aplicabilidade  também  ao  caso  das  famílias  simultâneas,  lançando-se  mão  do 

 método     indutivo     nesse     exercício. 

 Para  atingir  os  objetivos  estabelecidos,  o  segundo  capítulo  trará  um  resgate 

 histórico  do  conceito  de  família  ao  longo  da  civilização  humana,  bem  como  a  sua 

 evolução  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  desde  o  período  imperial  até  a 

 contemporaneidade.  Também  será  apresentado  e  delineado  o  conceito  de  famílias 

 simultâneas     que     guiará     o     trabalho. 

 O  terceiro  capítulo  apresentará  as  observações  decorrentes  do  estudo  de 

 caso  do  julgamento  da  ADPF  132  e  da  ADI  4277.  Este  julgado  foi  escolhido  pela  sua 

 importância,  considerando  que  se  tratou  de  um  primeiro  debate  com  efeitos  erga 

 omnes  sobre  a  possibilidade  de  reconhecimento  jurídico  de  modelos  familiares  que 

 não     se     achavam     expressamente     previstos     no     rol     do     Art.     226     da     Constituição. 

 Será  apresentada  a  linha  argumentativa  tecida  por  cada  um  dos  Ministros 

 votantes,  com  destaque  aos  fundamentos  jurídicos  utilizados  para  lastrear  a 

 possibilidade  de  enquadramento  das  uniões  homoafetivas  no  âmbito  das  entidades 

 familiares,  especialmente  aqueles  que  têm  natureza  de  princípios  constitucionais  ou 

 direitos  fundamentais.  Após,  efetuar-se-á  uma  filtragem  com  o  fito  de  identificar 

 quais  argumentos  foram  majoritários,  isto  é,  fundamentaram  o  voto  de  pelo  menos 

 cinco     dos     nove     Ministros     que     participaram     do     julgamento     em     questão. 

 Identificados  tais  elementos,  sua  aplicabilidade  à  hipótese  das  famílias 

 simultâneas  será  investigada  no  quarto  capítulo,  de  modo  a  compreender  se  este 

 mesmo  arcabouço  também  estaria  apto  a  dilatar,  mais  uma  vez,  o  rol  do  Art.  226  da 
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 Constituição,  agora  em  favor  do  reconhecimento  de  vínculos  conjugais 

 concomitantes. 

 No  quinto  capítulo,  recorre-se  novamente  a  uma  decisão  do  STF,  mais 

 especificamente  ao  Tema  529,  julgado  em  2020,  que  concluiu  não  haver  legitimidade 

 na  constituição  de  uniões  estáveis  simultâneas.  Constata-se  que  a  decisão,  tomada 

 por  maioria  dos  votos,  teve  base  no  suposto  princípio  da  monogamia.  Proceder-se-á, 

 então,  uma  averiguação  da  natureza  jurídica  da  monogamia  no  ordenamento  jurídico 

 e  a  uma  confrontação  desta  frente  à  tábua  axiológica  constitucional,  mais 

 especificamente  com  os  fundamentos  identificados  no  terceiro  capítulo  do  trabalho, 

 com  vistas  a  definir  se  a  monogamia  tem  o  condão  de  impedir  a  produção  de  efeitos 

 na     seara     familiar     de     duas     uniões     estáveis     concomitantes. 

 Em  diversos  trechos  do  trabalho  foi  preciso  recorrer  a  resgates  históricos,  de 

 modo  que  pudéssemos  considerar  as  mudanças  operadas  em  diversos  institutos 

 jurídicos  ao  longo  do  tempo.  Por  questões  metodológicas,  em  alguns  momentos 

 existirão  anacronias,  como  por  exemplo  o  emprego  do  termo  concubinato  para  se 

 referir  a  modelos  de  relacionamentos  que,  no  período  histórico  em  questão,  não 

 eram  assim  classificados.  Esta  opção  se  justifica  pela  necessidade  de  atribuir  maior 

 clareza  ao  texto,  permitindo-se  estabelecer  paralelos  com  o  cotidiano  para 

 representar     o     local     social     e     jurídico     de     cada     espécie     de     vínculo     abordado. 
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 2.     O     CONCEITO     DE     FAMÍLIA 

 2.1.     A     evolução     do     conceito     de     família 

 Farias  e  Rosenvald  (2016)  destacam  que  as  primeiras  formas  de 

 agrupamentos  humanos  que  se  tem  registro  são  as  entidades  familiares.  Do  mesmo 

 modo,  Veras  (2013)  destaca  que  a  família  é  reconhecida  como  uma  estrutura  básica 

 e  permanente  da  sociedade,  que  se  moldou  consoante  os  desafios  à  sua 

 manutenção  enfrentados  e  as  mudanças  verificadas  no  ambiente  sociocultural  em 

 que     se     insere. 

 Analisando  de  forma  retrospectiva,  Engels  (2019)  informa  que  em  um  estado 

 original  os  seres  humanos  estabeleciam  relações  conjugais  grupais,  em  que  todos 

 os  homens  e  mulheres  pertencentes  àquele  agrupamento  podiam  manter  relações 

 sexuais  entre  si  de  forma  indiscriminada,  de  sorte  que  todos  os  homens  pertenciam 

 a     todas     as     mulheres     e     vice-versa. 

 Com  o  passar  do  tempo,  algumas  barreiras  passaram  a  ser  erigidas, 

 estabelecendo  formas  de  controle  dos  relacionamentos.  Em  um  primeiro  momento, 

 restringiram-se  as  relações  sexuais  entre  pessoas  de  gerações  diferentes, 

 objetivando  assim  impedir  que  ascendentes  e  descendentes  mantivessem  vínculos 

 nessa  conjugalidade  grupal.  Na  sequência,  foram  excluídos  do  círculo  de 

 relacionamentos  os  parentes  mais  próximos,  assim  considerados  aqueles  nascidos 

 de  uma  mesma  mãe,  e  depois  parentes  mais  distantes,  quais  sejam  aqueles  que 

 eram  filhos  das  irmãs  da  mãe.  Tais  proibições  acabaram  por  inviabilizar  por  completo 

 os     casamentos     grupais.     (ENGELS,     2019) 

 Instituiu-se,  então,  um  modelo  de  conjugalidade  de  um  par,  composto  por 

 um  único  homem  e  uma  só  mulher,  unidos  em  um  vínculo  ainda  precário  que  poderia 

 ser  desfeito  por  qualquer  das  partes.  O  passo  seguinte  foi  o  agregamento  em 

 casamentos  monogâmicos  marcados  por  uma  expectativa  de  longa  duração  e 

 diversas     restrições     que     visavam     a     impedir     a     sua     dissolução.     (ENGELS,     2019) 

 Louzada  (2014)  aponta  que  o  Código  de  Hamurabi  já  regulava  as  famílias  da 

 Babilônia  com  bases  em  arranjos  patriarcais  e  orientados  pela  monogamia.  Aos 

 homens  nesse  contexto,  assim  como  se  verifica  em  diversos  ordenamentos  ao  longo 

 da  história,  era  facultada  a  possibilidade  de  manter  concubinas  que  não  teriam, 

 porém,     a     garantia     dos     mesmos     direitos     que     eram     dados     à     esposa. 
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 Quanto  à  extensão  das  famílias,  Rolf  Madaleno  (2018)  destaca  que 

 enquanto  a  economia  doméstica  esteve  majoritariamente  no  meio  rural,  concebia-se 

 como  parte  do  grupo  familiar  um  espectro  mais  amplo  de  parentes  em  linha  reta  e 

 colateral.  Com  a  movimentação  da  população  para  os  centros  urbanos  e, 

 posteriormente,  a  Revolução  Francesa,  esse  contexto  sofreu  significativa  alteração 

 (LOUZADA,     2014). 

 Objetivando  conseguir  empregos  nas  indústrias  que  se  viam  em  processo  de 

 rápida  expansão,  ao  passo  que  o  novo  cenário  impunha  espaços  cada  vez  menores 

 para  habitação,  os  núcleos  foram  se  afunilando  até  se  chegar  a  um  modelo 

 geralmente     limitado     aos     pais     e     filhos     (MADALENO,     2018). 

 O  Código  de  Napoleão  reforçou  a  existência  de  um  poder  paterno  sobre  os 

 filhos,  que  se  impunha  igualmente  sobre  a  esposa,  estando  todo  o  núcleo  familiar 

 sob  a  esfera  de  influência  do  pai.  Nesse  período,  foram  estabelecidas  distinções 

 entre  os  direitos  de  filhos  havidos  dentro  do  casamento,  tidos  como  legítimos,  e 

 aqueles  decorrentes  de  outras  relações,  taxados  então  como  ilegítimos  (LOUZADA, 

 2014). 

 Com  o  progressivo  aprofundamento  do  processo  de  industrialização,  porém, 

 e  a  conquista,  pelas  mulheres,  de  espaços  de  influência  e  poder  na  esfera  pública, 

 esse  modelo  foi  posto  em  cheque,  daí  a  necessidade  de  nova  conformação  às 

 demandas     sociais,     como     indica     Veras     (2013). 

 Neste  pórtico,  realizamos  a  travessia  a  um  modelo  de  família  classificado  por 

 Farias  e  Rosenvald  (2016)  como  pós-moderno,  em  que  o  próprio  indivíduo,  em  todos 

 os  seus  aspectos,  passa  a  ser  o  objeto  central  da  relação.  O  vínculo  entre  os 

 integrantes  do  conjunto  familiar  passa  a  se  pautar  primordialmente  pelo  afeto,  a 

 solidariedade  recíproca  entre  cada  um  deles,  bem  como  tem-se  o  objetivo  de 

 preservar     a     dignidade     de     todos. 

 Os  autores  seguem  asseverando  que  este  modelo  de  família  é 

 descentralizado,  isto  é,  organizado  em  pequenos  núcleos,  e  assume  ares 

 democráticos  e  não  hierárquicos.  Veras  (2013)  também  destaca  o  processo  de 

 pluralização  da  família,  com  uma  diversidade  de  conformações  voltada  a  atender  as 

 especificidades     existentes     em     cada     núcleo. 

 Deixamos  de  lado  uma  visão  institucionalizada,  que  colocava  a  família 

 apenas  como  uma  célula  social  fundamental,  atingindo-se  uma  leitura  desta  como 

 espaço  preferencial  para  o  pleno  desenvolvimento  da  personalidade  humana 
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 (FARIAS;  ROSENVALD,  2016),  com  o  fortalecimento  de  visões  mais  individualistas, 

 igualitárias     e     anti-autoritárias. 

 Com  a  instituição  do  divórcio,  flexibilizou-se  os  valores  e  regras  que  antes 

 asseguravam  o  casamento,  especialmente  em  grupos  sociais  urbanos.  A 

 manutenção  das  relações  e  da  família  passou  a  depender  da  satisfação  emocional 

 das  partes,  de  maneira  que  as  relações  insatisfatórias  se  tornam  recusáveis 

 (VERAS,     2013). 

 2.2     A     evolução     da     família     no     ordenamento     jurídico     brasileiro 

 Louzada  (2014)  informa  que  a  Carta  Política  do  Império,  outorgada  em  1824, 

 não  trazia  menções  relevantes  à  família,  limitando-se  a  determinações  relativas  ao 

 casamento,  que  era  então  exclusivamente  religioso  e  limitado  à  Igreja  Católica. 

 Apenas  em  setembro  de  1861  os  efeitos  civis  do  casamento  foram  estendidos  aos 

 matrimônios  celebrados  em  cultos  de  religiões  diversas  da  oficial  por  força  do 

 Decreto  1.144,  mas  a  sua  aplicação  estava  condicionada  a  uma  regulamentação  que 

 só  ocorreu  com  a  edição  do  Decreto  3.069  em  abril  de  1963  (RIBEIRO;  FREITAS; 

 CYPRIANO,     2016). 

 Com  o  advento  da  República,  o  Decreto  181  de  1890  tornou  a  celebração  do 

 casamento  um  ato  civil,  com  a  necessidade  de  prévia  habilitação  perante  o  oficial  de 

 registro  civil  que  certificaria  a  não  incidência  de  nenhuma  causa  impeditiva 

 realização  do  casamento  (RIBEIRO;  FREITAS;  CYPRIANO,  2016).  A  previsão  de 

 reconhecimento  apenas  dos  casamentos  civis  foi  reiterada  na  Constituição  de  1891 

 (LOUZADA,     2014). 

 Em  1934  foi  promulgado  novo  texto  constitucional  em  que  se  garantia  a 

 especial  proteção  do  estado  à  família,  que  se  constituía  apenas  a  partir  do 

 casamento,  que  era  indissolúvel,  ressalvando-se  a  possibilidade  de  desquite  e 

 anulação  do  ato  (BRASIL,  1934).  Esta  disposição  foi  repetida  nas  Constituições  de 

 1937,  1946  e  1967,  bem  como  na  Emenda  Constitucional  1  de  1969  (LOUZADA, 

 2014). 

 À  época,  a  regulamentação  infraconstitucional  do  instituto  era  dada  pelo 

 Código  Civil  de  1916,  que  confirmava  uma  estrutura  de  família  patriarcal  e 

 hierarquizada,  conforme  preconizava  a  Constituição  e  também  demonstrando 



 19 

 influência  dos  valores  dominantes  daquele  momento,  segundo  Farias  e  Rosenvald 

 (2016).  Os  autores  asseveram  que  o  objeto  central  da  legislação  era  o  patrimônio, 

 que  deveria  ser  acumulado  e  depois  transferido  por  meio  da  herança  dentro  do 

 núcleo     familiar. 

 Pereira  (2004)  indica,  porém,  que  a  partir  dos  anos  1960  o  declínio  do 

 patriarcalismo,  já  perceptível  no  mundo,  ganhou  força  no  Brasil  em  decorrência  da 

 crescente  força  do  movimento  feminista.  Assim,  em  1964  foi  editada  a  Lei  4.121, 

 denominada  de  Estatuto  da  Mulher  Casada,  que  dentre  outros  avanços,  deixou  de 

 considerar  como  relativamente  incapaz  a  mulher  que  houvesse  contraído 

 matrimônio. 

 O  autor  também  destaca,  enquanto  demonstração  do  movimento  de 

 readequação  do  instituto  família,  a  promulgação  da  Emenda  Constitucional  9  de 

 1977  e,  posteriormente,  da  Lei  6.515  de  1977,  que  davam  regulamentação  ao 

 divórcio,     o     que     representou 

 [...]  a  vitória  de  um  dos  princípios  basilares  do  Direito,  a  liberdade,  sobre  um 
 princípio  que  não  mais  impera  em  nosso  ordenamento  jurídico,  o  da 
 indissolubilidade  do  vínculo  matrimonial.  Em  linguagem  mais  atual,  na 
 colisão  de  princípios  venceu  o  de  maior  valor.  Em  outras  palavras,  a  Lei  do 
 Divórcio  foi  a  derrocada  do  princípio  da  indissolubilidade  pelo  princípio  da 
 liberdade  dos  sujeitos,  um  dos  pilares  da  base  de  sustentação  da  ciência 
 jurídica.     (PEREIRA,     2004,     p.     14) 

 No  mesmo  período  também  se  registrou  algum  avanço  no  reconhecimento 

 das  uniões  não  matrimonializadas,  então  classificadas  como  concubinato.  Farias  e 

 Rosenvald  (2016)  historiam  que,  embora  não  fossem  reconhecidas  como  entidades 

 familiares,  as  relações  de  concubinato  foram  enquadradas  como  instituto  do  Direito 

 Empresarial,  de  modo  mais  específico  enquanto  sociedades  de  fato.  Assim,  foi 

 possível  assegurar  repercussões  jurídicas  aos  vínculos,  ao  menos  do  ponto  de  vista 

 patrimonial. 

 O  que  ocorre,  segundo  Fachin  (2003),  é  que  o  Direito  Civil  clássico  buscava 

 adequar  as  situações  fáticas  aos  conceitos  pré-estabelecidos,  mas  não  alcançava, 

 com  tal  conduta,  determinadas  nuances  e  peculiaridades  de  cada  contexto 

 específico.  Essas  situações  geram  lacunas,  que  originam  um  não-direito,  algo  não 

 regulamentado,  mas  que  faticamente  gera  efeitos  jurídicos.  Para  o  autor,  foi 

 justamente  isso  que  aconteceu  no  caso  das  uniões  não  matrimonializadas,  mas  a 

 proliferação     de     relações     desse     tipo     acabou     por     demandar     o     seu     reconhecimento. 



 20 

 Madaleno  (2018)  argumenta  que  os  reflexos  desse  tratamento  dispensado 

 aos  arranjos  que  não  partissem  de  um  casamento  válido  e  eficaz  implicava  em  uma 

 marginalização  dos  membros  destes  perante  a  sociedade,  com  a  consequente 

 negativa     da     condição     de     arranjo     familiar. 

 A  mudança  definitiva  de  cenário  se  deu  apenas  quando  da  promulgação  da 

 Constituição  de  1988,  momento  em  que  o  casamento  deixa  de  ser  a  condição  sine 

 qua  non  ao  estabelecimento  de  uma  entidade  familiar.  Na  atualidade,  mesmo 

 ausente  o  vínculo  matrimonial,  não  se  nega  a  condição  de  família  a  estes 

 agrupamentos  que  se  expandiram  justamente  para  se  adequar  aos  novos 

 parâmetros     da     sociedade     (MADALENO,     2018). 

 Da  mesma  forma,  as  normas  do  Direito  de  Família  passam  a  instituir  uma 

 organização  que  não  é  mais  hierarquizada,  patriarcal  e  matrimonializada,  ficando 

 demonstrada  a  superação  dos  pilares  centrais  do  modelo  originalmente  previsto  de 

 família     (FACHIN,     2003). 

 Louzada  (2014)  afirma  que  o  novo  ordenamento  trouxe  em  seu  bojo  a 

 previsão  expressa  de  ao  menos  três  modelos  familiares,  um  formado  pelo 

 casamento,  outro  pela  união  estável  e  um  último  composto  por  qualquer  dos  pais  e 

 seus  descendentes,  chamada  de  família  monoparental.  Mais  que  isso,  a  Lei  Maior 

 traz  o  afeto  como  um  princípio  constitucional  implícito  e  o  coloca  em  posição  de 

 fundamento     central     na     constituição     de     família. 

 Com  efeito,  atribui-se  ao  núcleo  familiar  o  objetivo  de  ser  um  ambiente 

 propício  ao  pleno  desenvolvimento  de  cada  um  dos  seus  membros,  de  modo  que  a 

 especial  proteção  do  estado  que  é  garantida  pela  Constituição  está  invariavelmente 

 ligada  à  salvaguarda  dos  indivíduos,  à  luz  dos  princípios  constitucionais.  Desta 

 forma,  condutas  que  visem  a  retirar  a  proteção  da  pessoa  humana  em  favor  de  uma 

 suposta  defesa  do  instituto  da  família  são  frontalmente  contrárias  às  disposições  da 

 Carta     Magna     (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 

 Há  certo  consenso,  do  ponto  de  vista  biológico  e  também  psicológico,  que  o 

 ser  humano  tem  a  busca  da  felicidade  como  seu  maior  objetivo  e  isso  abarca 

 diversas  esferas  da  sua  existência,  inclusive  as  relações  sociais  e  familiares  que  irá 

 estabelecer  (FARIAS;  ROSENVALD,  2016).  O  Direito  não  pode  ser  um  obstáculo 

 intransponível     ao     atingimento     da     plena     felicidade. 
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 2.3.     As     famílias     simultâneas 

 Como  mencionado  anteriormente,  os  registros  conhecidos  indicam  que  o  ser 

 humano,  em  suas  estruturas  familiares,  partiu  de  uma  ideia  de  casamento 

 comunitário,  com  ampla  liberdade  sexual  entre  os  membros  do  grupo,  passando  por 

 um  processo  de  afunilamento  até  atingir  um  modelo  monogâmico.  Engels  (2019) 

 afirma  que  esse  modelo  materializa  uma  forma  de  dominação  dos  indivíduos  do 

 homem  sobre  a  mulher,  haja  vista  ser  aquele  o  detentor  do  pátrio  poder,  que  seria 

 exercido     sobre     a     esposa     e     demais     entes     da     unidade     familiar. 

 O  autor  também  aponta  a  preservação  da  propriedade  individual  dentro  de 

 um  núcleo  mais  íntimo  como  o  principal  objetivo  da  monogamia,  bem  como  afastar 

 eventuais  questionamentos  sobre  a  paternidade  dos  filhos  havidos  dentro  do 

 casamento,  daí  porque  é  comum  que  se  flexibilize  a  fidelidade  do  marido  e  não  da 

 esposa. 

 Todavia,  Veras  (2013)  adverte  que  este  modelo  tradicional,  baseado  na 

 monogamia,  vem  perdendo  espaço,  ao  passo  em  que  relações  mais  livres  ganham 

 maior  notoriedade,  com  mais  liberdade  para  as  partes  que  podem  iniciar  e  se  manter 

 nas  relações  de  acordo  com  suas  próprias  escolhas.  A  autora  classifica  as  uniões 

 livres  como  novas  formas  de  estruturação  de  vínculos  conjugais,  que  também 

 sofrem  menos  influência  de  regulamentações  e,  em  última  instância,  do  próprio 

 Estado. 

 Nesse  contexto,  uma  das  formatações  que  merece  destaque  são  as  famílias 

 simultâneas.  Fernandes  (2019)  define  que  o  fenômeno  se  trata  da  existência  de  dois 

 ou  mais  núcleos  familiares  que  apresentem  um  denominador  comum,  pouco 

 importando     se     constituídos     por     vínculos     hetero     ou     homoafetivos. 

 Ruzyk  (2003)  chama  atenção  para  a  extensão  do  conceito,  porquanto  o 

 denominador  comum  pode  estabelecer  vínculos  múltiplos  de  conjugalidade,  de  modo 

 que  vivencie  relacionamentos  amorosos  diversos  em  cada  um  dos  núcleos 

 familiares,  mas  também  pode  ocupar  posições  diferentes  em  cada  vínculo  familiar. 

 Assim,  o  filho  de  pais  separados  que  mantenha  relação  de  convivência  com  ambos, 

 estando  estes  inseridos  em  novos  núcleos  familiares,  seria  o  denominador  comum 

 desses     agrupamentos,     se     inserindo     em     um     contexto     de     família     múltipla. 

 Para  os  fins  do  presente  trabalho,  analisa-se  apenas  os  casos  em  que  o 

 denominador  comum  componha  os  dois  ou  mais  núcleos  familiares  a  partir  de 
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 enlaces  de  conjugalidade.  Assim,  o  recorte  aplicado  é  de  relacionamentos  não 

 monogâmicos  em  que  se  verifica,  no  denominador  comum,  o  sincero  objetivo  de 

 constituir  duas  ou  mais  famílias,  com  a  decorrente  ligação  de  solidariedade  recíproca 

 e     incentivo     ao     pleno     desenvolvimento     dos     indivíduos     (FERNANDES,     2019). 

 Salutar  destacar  a  reflexão  de  Dias  (2021)  sobre  a  terminologia  empregada. 

 A  autora  destaca  que  o  termo  famílias  paralelas  não  se  mostra  adequado  porque 

 pressupõe  relações  que  jamais  poderão  se  cruzar,  enquanto  na  realidade  fática  há 

 situações  em  que  o  pertencimento  do  denominador  comum  em  mais  de  um  núcleo 

 familiar     é     de     conhecimento     dos     demais     membros. 

 Tendo  em  vista  a  ausência  de  normas  especificamente  destinadas  a 

 regulamentar  as  relações  em  núcleos  familiares  simultâneos,  bem  como  não 

 havendo  interferência  direta  do  Estado  acerca  do  formato  a  ser  adotado,  tem-se  que 

 a  horizontalidade  é  um  ponto  característico  desses  agrupamentos,  sendo  livre  aos 

 próprios  membros  estabelecer  suas  próprias  formas  de  organização  (FERNANDES, 

 2019). 

 Em  que  pese  haja  razoável  consenso  doutrinário  sobre  a  delimitação  ora 

 apresentada  para  as  famílias  simultâneas,  Fernandes  (2019)  destaca  a  existência  de 

 forte  debate  sobre  a  natureza  dessa  união,  isto  é,  sobre  o  seu  enquadramento 

 enquanto  entidade  familiar  e,  consequentemente,  sobre  a  incidência  da  especial 

 proteção  do  Estado,  o  que  leva  à  existência  de  decisões  conflitantes  seja  no  âmbito 

 administrativo,     em     órgãos     como     o     INSS,     ou     na     própria     seara     judicial. 

 Citando  Marco  Aurélio  S.  Viana,  Madaleno  (2019)  argui  a  incompatibilidade 

 da  estabilidade  e  da  permanência  que  são  necessárias  na  união  estável  com  a 

 situação  de  uniões  simultâneas,  as  quais  denomina  concubinato  múltiplo,  e  atesta 

 não  serem  tuteladas  pelas  normas  do  Direito  de  Família.  Em  sentido  diverso,  Dias 

 (2019)  postula  que  a  existência  de  uma  relação  prévia  não  afasta,  por  si  só,  o 

 animus  de  estabelecer  um  novo  vínculo  familiar,  e  que  uma  vez  identificados  todos 

 os  requisitos  da  união  estável,  é  imperioso  que  se  reconheça  a  natureza  familiar 

 daquele     núcleo. 

 Quanto  à  jurisprudência  pátria,  vê-se  que  comumente  as  relações 

 simultâneas  são  reduzidas  à  figura  jurídica  do  concubinato  e,  por  conseguinte,  ao 

 regramento  das  sociedades  de  fato,  de  modo  que  os  efeitos  decorrentes  são 

 exclusivamente  financeiros  e  objetivam  meramente  vedar  o  enriquecimento  ilícito  de 

 quem  compôs  os  núcleos  de  forma  simultânea  (FERNANDES,  2019).  Madaleno 
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 (2018)  recorda  que  esta  solução  já  havia  sido  encampada  pela  Súmula  nº.  380  do 

 STF  que  estabelece  a  partilha  do  patrimônio  que  tiver  sido  comprovadamente 

 adquirido     pelo     esforço     comum. 

 Neste  prisma,  os  próximos  capítulos  se  voltam  a  avaliar  o  enquadramento  e 

 a  admissibilidade  jurídica  das  famílias  simultâneas,  expondo  essa  modalidade  de 

 agrupamento     a     variados     testes     de     constitucionalidade     e     validade. 
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 3.     JULGAMENTO     DA     ADPF     132     E     ADI     4277 

 Em  maio  de  2011,  o  Supremo  Tribunal  Federal  realizou  o  julgamento 

 conjunto  da  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  132/RJ, 

 proposta  pelo  Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  e  da  Ação  Direta  de 

 Inconstitucionalidade     4277/DF,     apresentada     pela     Procuradoria     Geral     da     República. 

 O  Governador  do  RJ  arguiu  a  incompatibilidade  material  com  a  Constituição 

 da  República  das  interpretações  dadas  a  normas  do  Estatuto  dos  Servidores  Civis 

 do  Rio  de  Janeiro  que  limitavam  o  reconhecimento  das  uniões  estáveis  mantidas 

 pelos  estatutários  aos  casais  compostos  por  homem  e  mulher,  bem  como  das 

 decisões  judiciais  em  diversas  unidades  da  federação  que  negam  o  reconhecimento 

 de  uniões  homoafetivas  e  a  consequente  produção  de  efeitos  desta  enquanto 

 entidade  familiar.  Subsidiariamente,  requereu  que  a  ação  fosse  recebida  como  ADI 

 com  vistas  a  dar  interpretação  conforme  à  Constituição  aos  dispositivos  do  Estatuto 

 dos  Servidores  Civis  do  RJ  e  ao  Art.  1.723  do  Código  Civil  para  estabelecer  a 

 validade  das  uniões  estáveis  celebradas  por  pessoas  do  mesmo  sexo.  Destacou  em 

 seu  petitório  a  incidência,  no  caso,  dos  princípios  da  igualdade,  da  liberdade,  da 

 dignidade  da  pessoa  humana,  da  segurança  jurídica  e  da  razoabilidade  e 

 proporcionalidade. 

 Em  sentido  similar  foi  a  argumentação  da  Procuradoria  da  República.  O  feito 

 foi  inicialmente  autuado  como  ADPF,  sendo  posteriormente  convertido  em  ADI. 

 Requereu-se,  em  resumo,  que  fosse  declarada  a  obrigatoriedade  de  se  reconhecer 

 como  entidade  familiar  o  núcleo  composto  a  partir  da  união  entre  pessoas  do  mesmo 

 sexo,  desde  que  atendidos,  em  sua  integralidade,  os  requisitos  estabelecidos  para  a 

 união  estável  entre  homem  e  mulher,  estendendo-se  também  os  mesmos  direitos  e 

 deveres  às  duas  situações  jurídicas.  Apresentou  fundamentação  similar  à  contida  na 

 ADPF     132. 

 Tendo  em  vista  a  coincidência  de  objetos  e  de  pedidos  aduzidos  em  ambos 

 os  casos,  os  processos  foram  distribuídos,  por  prevenção,  ao  Relator,  Ministro  Ayres 

 Britto. 

 Na  assentada,  os  Ministros  julgaram  prejudicados  os  pedidos  feitos  pelo 

 Governador  do  RJ  acerca  do  Estatuto  dos  Servidores  Civis  do  RJ,  porquanto  já 

 havia  sido  editada  norma  pela  Assembleia  Legislativa  do  referido  estado  que 

 estendia  aos  casais  homoafetivos  as  mesmas  garantias  dadas  aos  casais 
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 heterossexuais  em  união  estável.  Desta  feita,  analisou-se  o  mérito  apenas  dos 

 pedidos     de     interpretação     conforme     à     Constituição     do     Art.     1.723     do     Código     Civil. 

 Participaram  do  julgamento  os  Ministros  Ayres  Britto,  Luiz  Fux,  Cármen 

 Lúcia,  Ricardo  Lewandowski,  Joaquim  Barbosa,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio, 

 Celso  de  Mello  e  Cezar  Peluso,  este  último  tendo  exercido  a  Presidência.  O  Ministro 

 Dias  Toffoli  se  declarou  impedido  de  julgar  o  caso  e  a  Ministra  Ellen  Gracie  deixou  de 

 comparecer     à     sessão     mediante     justificativa. 

 3.1.     Ministro     Ayres     Britto     —     Relator 

 Inicialmente,  o  Ministro  destaca  que  a  união  homoafetiva  se  trata  de  um 

 vínculo  afetivo  e  sentimental,  sem  natureza  empresarial  ou  finalidade  patrimonial, 

 que  constitui  um  núcleo  doméstico  independente.  Relembra  ainda  que  a 

 Constituição  da  República  estabelece  como  um  de  seus  objetivos  fundamentais  a 

 promoção  do  bem  de  todos,  sem  preconceitos  ou  discriminações,  assim  como  um  de 

 seus  fundamentos  é  o  pluralismo  político,  que  admite  a  existência  de  diferentes 

 concepções     de     vida     e     de     projetos     estabelecidos     pelos     indivíduos. 

 Posteriormente,  se  debruça  sobre  o  vocábulo  “sexo”,  expresso  em  diversas 

 passagens  da  Constituição,  declarando  que  seu  emprego  é  feito  com  a  finalidade  de 

 marcar  a  existência  de  seres  humanos  com  fisiologia  descoincidentes,  mas  que  a 

 despeito  disso  devem  receber  tratamento  igualitário,  salvo  por  expressa  disposição 

 constitucional. 

 Já  a  sexualidade,  segundo  o  Relator,  exsurge  como  um  bem  jurídico  da 

 personalidade,  um  direito  fundamental  incluído  no  âmbito  das  liberdades  individuais. 

 Por  isso  e  pela  sua  natureza  axiológica,  a  Carta  Magna  não  se  dedicou  à 

 regulamentação  dessa  característica,  resguardando  à  esfera  da  intimidade  e 

 privacidade  a  escolha  de  cada  um  por  abster-se  de  exercer  a  sexualidade,  ou  ainda 

 exercê-la     de     forma     individual     ou     em     parceria. 

 Seguindo  em  sua  linha  de  raciocínio,  o  Ministro  Ayres  Britto  se  volta  ao 

 conceito  de  família  na  Constituição.  Aduz,  com  base  no  Art.  226  e  outros,  que  é 

 garantida  a  proteção  à  instituição  familiar  como  fato  cultural  e  espiritual,  adotando, 

 portanto,  um  significado  mais  coloquial,  pouco  importando  se  formal  ou 
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 informalmente  constituída,  nem  tampouco  estabelecendo  regras  quanto  à 

 sexualidade     de     seus     membros. 

 Com  efeito,  a  Constituição  reconhece  a  família  como  um  conjunto  doméstico 

 autônomo,  aferida  pela  própria  faticidade  da  relação  estabelecida  entre  seus 

 membros,  cuja  natureza  é  de  entidade  privada  constituída  a  partir  da  declaração  de 

 vontade  de  pessoas  adultas  e  que  mantém  vínculo  com  o  Estado  e  a  sociedade. 

 Recebe,  por  essa  razão,  uma  conceituação  jurídica  dilatada,  uma  espécie  de 

 continente  que  não  admite  limitações  prévias,  especialmente  se  baseadas  em 

 pré-conceitos. 

 O  Relator  destaca  a  existência  de  um  direito  subjetivo  à  formação  de  família, 

 que  deve  abranger  casais  hetero  e  também  os  homoafetivos,  haja  vista  inexistir 

 razão  para  que  se  dispense  tratamento  diferenciado.  É  com  esta  amplitude  de 

 significado  que  os  parágrafos  do  Art.  226,  ao  descreverem  tipos  de  família,  devem 

 ser  interpretados,  considerando-se  sempre  que  todos  se  acham  colocados  numa 

 mesma  posição  hierárquica,  sem  qualquer  sorte  de  precedência  de  um  dos  modelos 

 familiares     sobre     os     demais. 

 Nessa  ordem  de  fatores,  quando  o  Art.  226  da  Constituição,  em  seu  §3º,  faz 

 menção  ao  “homem  e  mulher”,  estaria,  segundo  o  Magistrado,  explicitando  que 

 pessoas  de  qualquer  gênero,  independente  de  aspectos  fisiológicos,  podem 

 constituir  uma  união  estável  e,  por  conseguinte,  uma  entidade  familiar,  estando  em 

 paridade  de  condições  entre  si,  sem  que  a  informalidade  do  vínculo  sirva  como 

 demérito     para     qualquer     um     de     seus     membros. 

 Ressalta,  por  fim,  que  o  dispositivo  destinado  à  união  estável,  bem  como 

 aqueles  parágrafos  que  tratam  do  casamento,  não  fazem  qualquer  espécie  de 

 vedação  ao  reconhecimento  do  instituto  quando  composto  por  pessoas  do  mesmo 

 gênero.  No  tocante  ao  casamento,  sequer  há  menção  constitucional  ao  “homem  e 

 mulher”. 

 Destarte,  conclui  que  em  uma  interpretação  sistemática  da  Constituição  é 

 possível  superar  a  literalidade  do  texto  contido  no  §  3º  do  Art.  226  para  reconhecer 

 que  ali  está  a  guarida  para  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas  como 

 entidades  familiares.  Assim,  seu  voto  é  por  dar  interpretação  conforme  à 

 Constituição  ao  Art.  1.723  do  Código  Civil,  excluindo  de  seu  bojo  interpretações  que 

 obstem  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas,  devendo-se  aplicar  a  estas  o 

 mesmo     regramento     cabível     às     uniões     estáveis     heteroafetivas. 
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 3.2.     Ministro     Luiz     Fux 

 Fux  destaca  que  a  homossexualidade  é  um  fato,  um  traço  da  personalidade 

 do  indivíduo,  o  que  faz  vir  à  tona  um  direito  à  autodeterminação.  Pontua  que  também 

 as  relações  homoafetivas  são  uma  realidade  fática  e  produzem  efeitos  jurídicos, 

 razão  pela  qual  demandam  reconhecimento  e  tratamento  pelo  direito,  de  modo  que 

 não     podem     ser     classificadas     como     mero     ato     jurídico     inexistente. 

 Em  sequência,  consigna  que  a  família  é  destinatária  de  especial  proteção  do 

 Estado,  conforme  determina  a  Lei  Maior,  enquanto  instituição  funcionalizada,  que 

 serve  como  instrumento  para  o  pleno  desenvolvimento  de  seus  membros,  a 

 assistência  e  a  proteção  mútua  de  seus  integrantes,  sem  qualquer  sorte  de 

 diferenciação  quanto  àquela  formada  pelo  casamento  ou  por  qualquer  outra  espécie 

 de     vínculo,     haja     vista     inexistir     hierarquia     entre     os     arranjos     familiares. 

 Para  o  Ministro,  os  requisitos  existentes  ao  reconhecimento  de  um  núcleo 

 doméstico  como  entidade  familiar  são  o  amor  familiar  (afeto,  assistência  e  suporte 

 existente  entre  os  membros),  a  comunhão  (um  projeto  coletivo  de  vida  em  comum)  e 

 a  identidade  (reconhecimento  dos  membros  enquanto  família  e  destes  perante  a 

 sociedade).  Nesse  sentido,  não  há  diferença  ontológica  entre  as  relações  hetero  ou 

 homoafetivas. 

 Recorrendo  ao  ideal  de  igual  respeito  e  consideração  cunhado  por  Ronald 

 Dworkin,  Fux  afirma  que  o  estado  deve  agir  no  sentido  de  assegurar  a  todas  as 

 pessoas  a  igualdade  formal  e  material  de  condições  para  que  busquem  efetivar  seus 

 objetivos  de  vida,  sem  que  fatores  como  sua  origem,  classe  social  ou  orientação 

 sexual  sejam  impeditivos  dessa  plena  realização.  No  caso  das  uniões  homoafetivas, 

 negar  os  meios  necessários  para  que  as  pessoas  que  vivem  em  relacionamentos 

 formados  por  pessoas  do  mesmo  sexo  significa  impor  uma  injusta  restrição,  com 

 consequente  óbice  ao  exercício  de  direitos  ligados  também  à  intimidade  e 

 privacidade,     além     da     imposição     de     um     contexto     de     insegurança     jurídica. 

 O  Ministro  ainda  realça  que  a  dignidade  da  pessoa  humana,  bem  como  o 

 regime  das  liberdades  e  o  objetivo  fundamental  de  promover  o  bem  de  todos, 

 demandam  que  se  garanta  ao  indivíduo  o  espaço  necessário  para  que,  gozando  da 

 autonomia  que  lhe  é  garantida,  possa  buscar  plena  realização  do  projeto  de  vida  que 
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 tenha  estabelecido  para  si  mesmo,  sem  qualquer  espécie  de  restrição  baseada  em 

 preconceito.  Nessa  seara  de  direito  está  incluída  a  possibilidade  de  que  o  indivíduo 

 se  coloque  publicamente  como  membro  daquele  núcleo  familiar  que  ele  mesmo 

 constituiu,     em     homenagem     ao     princípio     do     reconhecimento. 

 Salientou,  por  fim,  que  o  §3º  do  Art.  226  da  Constituição  da  República,  ao 

 estabelecer  o  expresso  reconhecimento  da  união  estável,  revestiu-se  de  espírito 

 emancipatório,  já  que  retirava  da  sombra  diversos  núcleos  familiares  informalmente 

 constituídos  e  faticamente  existentes.  Assim  sendo,  não  poderia  o  mesmo 

 dispositivo  ser  interpretado  de  forma  tão  restritiva  que  não  abarcasse  em  sua 

 incidência  as  relações  compostas  por  casais  homoafetivos.  Na  verdade,  segundo  o 

 Ministro,     também     quanto     a     este     ponto     deve     se     atribuir     caráter     emancipatório. 

 Assim  sendo,  o  Ministro  votou  pela  interpretação  conforme  à  Constituição  ao 

 Art.  1.723  do  Código  Civil,  determinando  que  o  mesmo  seja  aplicado  tanto  à  união 

 estável  formada  por  homem  e  mulher  quanto  àquela  estabelecida  entre  pessoas  do 

 mesmo  sexo,  desde  que  atendidos  os  mesmos  requisitos  de  continuidade, 

 durabilidade  e  intenção  de  constituir  família,  flexibilizando-se  apenas  o  requisito  da 

 publicidade,     quando     necessário,     em     face     das     peculiaridades     do     caso. 

 3.3.     Ministra     Cármen     Lúcia 

 Terceira  a  votar,  a  Ministra  Cármen  Lúcia  volta  sua  atenção  primordialmente 

 ao  texto  constante  do  §3º  do  Art.  226  da  Constituição.  Para  ela,  não  restam  dúvidas 

 de  que  o  dispositivo  versa  sobre  a  união  estável  formada  por  um  homem  e  uma 

 mulher,  o  que  não  significa  que  haja  aí  uma  exclusão  de  outras  composições,  como 

 a  união  homoafetiva.  Isso  porque  a  largueza  das  normas  constitucionais  requer  uma 

 interpretação  sistêmica,  de  todas  as  normas  em  conjunto.  Assim,  com  base  nos 

 pilares  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da  igualdade  e  da  liberdade,  entende  haver 

 espaço     para     o     reconhecimento     das     uniões     homoafetivas. 

 Na  leitura  da  Ministra,  extrai-se  dos  princípios  constitucionais  a  necessidade 

 de  se  tratar  todos  com  igual  respeito  e  consideração,  garantindo-se  que  todos,  sejam 

 homens  ou  mulheres,  poderão  gozar  de  direitos  à  liberdade,  à  igualdade  e  à 

 intimidade,  devendo  ter  respeitado  também  o  projeto  de  vida  que  elegerem  para  si 

 próprios,     sem     a     imposição     de     limitações.     Asseverou     que 
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 Não  seria  pensável  que  se  assegurasse  constitucionalmente  a 
 liberdade  e,  por  regra  contraditória,  no  mesmo  texto  se  tolhesse  essa 
 mesma  liberdade,  impedindo-se  o  exercício  da  livre  escolha  do  modo 
 de  viver,  pondo-se  aquele  que  decidisse  exercer  o  seu  direito  a 
 escolhas  pessoais  livres  como  alvo  de  preconceitos  sociais  e  de 
 discriminações,      à     sombra      do      direito. 
 [...] 
 Ninguém  pode  ser  tido  como  cidadão  de  segunda  classe  porque, 
 como  ser  humano,  não  aquiesceu  em  adotar  modelo  de  vida  não 
 coerente  com  o  que  a  maioria  tenha  como  certo  ou  válido  ou  legítimo. 
 (BRASIL,     2011,     p.     93-94) 

 Por  conseguinte,  a  vogal  estabelece  que  o  intérprete  da  Constituição  deve 

 sempre  buscar  um  sentido  novo,  que  se  aprofunde  cada  vez  mais  no  significado  do 

 texto  constitucional.  Desta  forma,  entende  ser  necessário  aplicar  essa  interpretação 

 abrangente  ao  caso  sub  judice  ,  conduzindo  ao  reconhecimento  da  liberdade  de  cada 

 indivíduo  em  decidir  de  que  modo  deseja  viver  sua  vida.  A  escolha  de  eventual 

 parceiro  para  este  projeto  de  vida  também  está  sob  a  incidência  dessa  liberdade,  e 

 deve  se  garantir  a  conformação  da  união  em  uma  instituição  com  dignidade  jurídica, 

 que     esteja     apta,     portanto,     a     assegurar     a     dignidade     dos     seus     membros. 

 No  término  de  seu  voto,  a  Ministra  destaca  que  o  pluralismo  político  é  um 

 dos  fundamentos  da  República,  conforme  Art.  1º,  V,  da  Carta  Política,  e  que  o 

 mesmo  deve  se  estender  não  só  ao  campo  político,  mas  também  ao  campo  social. 

 Nessa  toada,  é  necessário  que  sejam  consideradas  válidas  a  pluralidade  de 

 escolhas  que  uma  pessoa  pode  fazer,  permitindo-se  a  máxima  exploração  destas 

 desde     que     sejam     válidas. 

 Votou  pela  procedência  da  ação,  admitindo  que  a  união  homoafetiva  fosse 

 reconhecida  como  entidade  familiar,  estendendo  a  ela  o  mesmo  regramento  de 

 direitos     e     deveres     já     aplicáveis     à     união     estável     heterossexual. 

 3.4.     Ministro     Ricardo     Lewandowski 

 O  voto  começa  com  uma  retrospectiva  acerca  da  noção  de  família  expressa 

 nas  Constituições  de  1937,  de  1946,  de  1967  e  na  Emenda  Constitucional  1/1969, 

 textos  em  que  a  família  estava  umbilicalmente  ligada  ao  casamento,  só  podendo  se 

 constituir  a  partir  deste.  Em  todos  os  dispositivos,  garantia-se  a  proteção  estatal  a 

 esta     família     matrimonializada. 
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 A  Constituição  da  República  de  1988,  porém,  significou  um  rompimento  com 

 esse  modelo.  A  proteção  do  estado  à  família  continuou  resguardada,  mas  foram 

 indicadas  de  forma  expressa  três  formas  de  constituição  da  família,  quais  sejam  o 

 casamento,  a  união  estável  e  as  famílias  monoparentais,  sem  que  se  atribua 

 qualquer     espécie     de     hierarquia     entre     cada     uma     delas. 

 Quanto  à  união  estável,  o  Ministro  resgata  os  debates  travados  durante  a 

 Assembléia  Constituinte  para  ressalvar  que  a  previsão  constante  do  texto 

 constitucional  é  apenas  para  a  união  constituída  por  um  homem  e  uma  mulher,  não 

 sendo  possível  abarcar,  naquele  dispositivo,  a  união  estabelecida  entre  pessoas  do 

 mesmo  gênero,  dado  o  limite  literal  do  texto  e  a  decisão  do  Constituinte  que  foi 

 expressamente     tomada     neste     sentido. 

 Contudo,  ao  se  interpretar  a  Constituição  de  forma  conjunta,  extrai-se  dos 

 princípios  a  possibilidade  de  reconhecimento  de  uma  outra  modalidade  de  família, 

 uma  quarta  espécie  de  arranjo  que  decorre  do  vínculo  entre  casais  homoafetivos.  É 

 que  o  Art.  226  apresenta  um  rol  meramente  exemplificativo  de  modelos  familiares, 

 sem  ser  taxativo.  A  largueza  das  normas  constitucionais,  segundo  o  Ministro,  com 

 especial  destaque  para  o  imperativo  da  dignidade  da  pessoa  humana,  implicam 

 nessa     abrangência. 

 Lewandowski  suscita  também  os  princípios  da  igualdade  e  da  não 

 discriminação  por  orientação  sexual  como  fundamentos  a  permitir  o  reconhecimento 

 dessas  uniões,  tanto  quanto  se  faz  com  as  uniões  heteroafetivas.  Memora  que  o 

 exercício     da     sexualidade     está     inserido     nos     campos     da     liberdade     e     intimidade. 

 Tratando-se,  as  uniões  homoafetivas,  de  um  dado  empírico,  uma  situação 

 fática  que  carece  regulamentação  pelo  poder  público,  o  Ministro  entende  haver  aí 

 uma  lacuna  axiológica  para  a  qual  é  necessário  buscar  solução,  uma  vez  que  a 

 questão  foi  levada  ao  Judiciário  e  este  não  poderia  deixar  de  responder  sob  pena  de 

 ferir     o     princípio     da     inafastabilidade     da     jurisdição. 

 Defende,  pois,  que  se  promova  a  integração  analógica  para  suprir  a  lacuna 

 existente  no  ordenamento  jurídico,  aplicando-se  às  uniões  homoafetivas,  no  que 

 couber,  o  regramento  destinado  às  uniões  estáveis  heterosexuais,  ressavando-se 

 que  não  ocorre  aplicação  integral  do  mesmo  regime  por  se  tratarem  de  institutos 

 diferentes,  porquanto  um  destinado  a  casais  de  sexos  divergentes  e  outro  a  casais 

 do     mesmo     sexo,     embora     guardem     profundas     relações. 
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 3.5.     Ministro     Joaquim     Barbosa 

 Quinto  votante,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa  iniciou  sua  manifestação  com 

 uma  reflexão  sobre  a  relação  entre  o  Direito  e  a  sociedade,  destacando  que  aquele 

 deve  procurar  acompanhar  os  fenômenos  sociais  e  mudanças  ocorridos  nesta,  de 

 modo  a  se  manter  fiel  à  realidade.  Quando  há  um  descompasso  nessa  relação,  cabe 

 às  cortes  constitucionais  o  papel  de  ponte  entre  Direito  e  sociedade,  de  modo  a 

 mitigar     as     discrepâncias. 

 No  que  tange  ao  relacionamento  entre  pessoas  do  mesmo  sexo,  o  julgador 

 destaca  que  sempre  existiram  na  sociedade,  mas  que  se  vê  um  movimento  de 

 abertura,  de  aceitação  daquelas  uniões,  assim  como,  em  sentido  inverso,  a  pauta 

 desse  grupo  deixou  de  ser  a  mera  tolerância  para  se  afigurar  como  um  pleito  por 

 reconhecimento     de     suas     relações     e     de     seus     consequentes     efeitos     jurídicos. 

 A  Constituição  não  se  debruçou  sobre  temática  da  homossexualidade,  não 

 havendo  qualquer  menção  expressa,  seja  no  sentido  de  proibir  ou  de  regulamentar. 

 Barbosa  defende,  contudo,  que  esse  silêncio  não  poderia  ser  interpretado  como  uma 

 negativa,  como  uma  condenação  desse  grupo  à  marginalidade,  pois  tal 

 consequência     seria     incompatível     com     o     conjunto     de     princípios     constitucionais. 

 O  Ministro  ventila  que  os  direitos  fundamentais  não  se  restringem  ao  rol 

 expresso  pela  Lei  Maior,  sendo  possível  reconhecer  outros  direitos  fundamentais 

 que  decorram  do  regime  e  dos  princípios  contidos  na  própria  Constituição,  bem 

 como  decorrentes  de  tratados  internacionais  celebrados  pelo  Brasil.  Nesta  toada, 

 afirma  que  nosso  ordenamento  jurídico  acolheu  o  postulado  do  reconhecimento, 

 como  uma  emanação  direta  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Esse 

 postulado  estabeleceria  a  necessidade  de  se  reconhecer  e  proteger  as  diferenças, 

 tendo     como     ponto     de     partida     o     ideal     de     igual     respeito     e     consideração. 

 Foram  trazidos  à  baila  ainda  o  princípio  da  igualdade,  ressaltando-se  seus 

 aspectos  formal  e  material,  e  o  objetivo  fundamental  da  República  de  promover  o 

 bem     de     todos     sem     que     se     admita     preconceito     ou     discriminação. 

 Para  o  Ministro,  não  é  possível  subsumir  a  união  homoafetiva  à  previsão  do 

 Art.  226,  §3º  da  Constituição,  uma  vez  que  este  dispositivo  se  aplica  apenas  às 

 uniões  compostas  por  um  homem  e  uma  mulher.  Vale-se,  na  verdade,  do  arcabouço 

 principiológico  exposto,  e  de  sua  aplicabilidade  imediata  garantida  pelo  §1º  do  Art.  5º 
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 da  Constituição,  para  permitir  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas  como 

 entidades  familiares,  estabelecendo  a  aplicação  analógica  do  Art.  1.723  do  Código 

 Civil. 

 3.6.     Ministro     Gilmar     Mendes 

 O  Ministro  Gilmar  Mendes  destina  a  parte  inicial  de  seu  voto  aos  balizadores 

 da  interpretação  conforme  à  Constituição.  Destaca  que  a  técnica  de  decisão  vem 

 sendo  amplamente  utilizada  na  jurisprudência  da  Corte,  havendo  inclusive  decisões 

 modificativas  dotadas  de  efeitos  aditivos.  Assevera,  contudo,  que  o  próprio  STF 

 reconhece  a  existência  de  limites  ao  empregar  a  interpretação  conforme  à 

 Constituição,     especialmente     acerca     da     expressão     literal     da     lei. 

 Restaria,  assim,  um  espaço  bastante  restrito  para  aplicação  da  técnica  de 

 interpretação  conforme  à  Constituição,  haja  vista  que  o  Art.  1.723  do  Código  Civil 

 constitui  basicamente  uma  reprodução  dos  dizeres  do  §  3º  do  Art.  226  da  Lei  Maior. 

 Ausente  polissemia,  desponta  o  risco  de  se  realizar  uma  interpretação  conforme  da 

 própria     Constituição. 

 Nesse  sentido,  a  única  possibilidade  de  emprego  da  mencionada  técnica  de 

 decisão  ao  Art.  1.723  do  Código  Civil  seria  para  afastar  leituras  que  o  coloquem 

 como  óbice  ao  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas,  uma  vez  que  tal  proibição 

 não  consta  expressamente  do  referido  dispositivo,  nem  tampouco  se  encontram 

 estabelecidas     pelo     texto     constitucional. 

 Com  efeito,  Mendes  firma  o  entendimento  de  que  a  base  para  o 

 reconhecimento  da  união  homoafetiva  como  entidade  familiar  não  está  no  Art.  1.723 

 do  Código  Civil  nem  no  §3º  do  Art.  226  da  Constituição,  porquanto  tais  dispositivos 

 são  voltados  apenas  ao  reconhecimento  da  união  estável  composta  por  homem  e 

 mulher,  mas  sim  no  sistema  de  Direitos  Fundamentais,  que  é  dotado  de 

 aplicabilidade  imediata  e  cuja  extensão  pode  ser  ampliada,  com  reconhecimento  de 

 outros     direitos     que     não     estejam     expressamente     previstos     na     Constituição. 

 Para  o  Ministro,  a  dignidade  da  pessoa  humana,  a  igualdade,  as  liberdades 

 e  o  objetivo  de  não  discriminação  levam  à  admissão  do  direito  ao 

 autodesenvolvimento  de  cada  ser,  abarcando  os  vários  aspectos  de  sua 

 personalidade,  inclusive  a  orientação  sexual.  Estabelece  que  o  integral  exercício 
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 desse  direito  requer  o  reconhecimento  das  relações  formadas  pela  pessoa,  a 

 possibilidade  de  dar  proteção  jurídica  ao  vínculo  estabelecido  conforme  orientação 

 sexual  de  cada  um,  sob  pena  de  impor-se  injusto  cerceamento  das  liberdades 

 destes     indivíduos. 

 Dada  a  existência  de  Direitos  Fundamentais  que  garantem  a  proteção  dessa 

 situação  jurídica,  exsurge  para  o  Estado  um  dever  de  proteção,  que  deve  ser 

 observado  na  conduta  do  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  de  modo  que  todos 

 atuem  para  assegurar  tal  proteção.  Ao  mesmo  tempo,  decorre  da  dignidade  da 

 pessoa  humana  também  o  dever  de  se  promover  condições  igualitárias,  o  que  se 

 materializa  no  reconhecimento  jurídico  das  uniões  formadas  por  pessoas  do  mesmo 

 sexo,     da     mesma     forma     que     se     dá     reconhecimento     às     relações     hetero. 

 A  regulamentação  de  um  instituto  jurídico  é  feita,  via  de  regra,  pelo  Poder 

 Legislativo,  utilizando-se  dos  trâmites  prescritos  pela  Constituição.  In  casu  ,  porém, 

 observa-se  uma  dificuldade  de  avanço  dos  projetos  que  foram  propostos  desde  a 

 edição  da  nova  Carta  Magna,  a  demonstrar  a  impossibilidade  de  se  chegar  a 

 consensos  mínimos  sobre  as  bases  regulamentadoras.  Cabe,  portanto,  ao  Poder 

 Judiciário,  assegurar  a  proteção  e  as  condições  igualitárias,  estabelecendo  as  bases 

 mínimas     para     a     plena     efetivação     daquele     direito     ante     à     inércia     do     legislador. 

 O  magistrado  entende  que  a  ausência  de  regulamentação  da  união 

 homoafetiva,  isto  é,  a  inexistência  de  um  modelo  normativo  de  proteção  institucional, 

 constitui  uma  lacuna  valorativa  ou  axiológica  que  precisa  ser  colmatada.  Para  tanto, 

 sugere  que  se  recorra  à  teoria  do  pensamento  do  possível,  um  método  de  criação  de 

 alternativas  ao  problema  que  abarca  a  pluralidade  existente  na  realidade, 

 promovendo     a     adaptação     das     normas     às     circunstâncias     fáticas. 

 Na  espécie  vertente,  Mendes  sugere  que  se  colmate  a  lacuna  existente  com 

 a  aplicação  analógica  do  regramento  cabível  à  união  estável.  Registra,  contudo,  que 

 o  Supremo  Tribunal  Federal  não  tem  a  capacidade  institucional  de  regulamentar 

 todos  os  efeitos  de  um  instituto  jurídico  como  este,  de  modo  que  opta  por  não  se 

 posicionar  acerca  dos  reflexos  dessa  analogia,  deixando  o  espaço  regulamentar 

 ainda     reservado     para     o     Congresso     em     futura     atuação. 

 Conclui  o  voto  posicionando-se  pelo  reconhecimento  das  uniões 

 homoafetivas  como  entidades  familiares,  tendo  como  fulcro  nos  Direitos 

 Fundamentais  e  na  necessidade  de  proteção  dos  direitos  das  minorias.  Repisa  que  a 



 34 

 aplicação  das  normas  versantes  sobre  a  união  estável  se  dá  por  analogia  e  não  por 

 extensão,     por     se     tratarem     de     institutos     jurídicos     diversos. 

 3.7.     Ministro     Marco     Aurélio 

 Sétimo  Ministro  a  apresentar  voto,  Marco  Aurélio  deu  início  às  suas 

 reflexões  versando  sobre  a  relação  estabelecida  entre  Direito  e  moral.  O  julgador 

 apregoa  não  ser  possível  se  estabelecer  uma  absoluta  separação  entre  os  dois,  sob 

 risco  de  se  reproduzir  a  obediência  a  leis  flagrantemente  injustas,  como  ocorreu 

 durante  o  Holocausto.  Ao  mesmo  passo,  diz  que  também  não  se  deve  promover 

 uma  ampla  integração  entre  ambos,  de  modo  que  se  evite  a  atuação  estatal  com 

 base     em     uma     única     moral     religiosa,     nos     moldes     ocorridos     durante     a     Idade     Média. 

 A  moral  exerce  certa  influência  sobre  o  Direito  e  também  sobre  parte  de 

 seus  institutos,  tendo  sido  inclusive  alçada  à  posição  de  princípio  da  Administração 

 Pública.  Não  obstante,  as  razões  morais  e  religiosas  não  podem  ter  primazia  em 

 todas  as  esferas,  sendo  vedado,  por  força  das  garantias  constitucionais  de  liberdade 

 religiosa  e  de  laicidade  do  estado,  que  as  concepções  morais  religiosas  sejam 

 usadas  como  parâmetro  para  o  tratamento  destinado  às  pessoas  e  aos  Direitos 

 Fundamentais,  em  especial  a  dignidade  da  pessoa  humana,  a  autodeterminação,  a 

 privacidade,     a     igualdade     e     a     liberdade     de     orientação     sexual. 

 Feitas  tais  considerações,  o  Ministro  assevera  que  a  ausência  de  uma 

 regulamentação  sobre  as  uniões  homoafetivas,  a  despeito  do  trâmite  iniciado  de 

 diversos  projetos  com  essa  temática,  demonstra  uma  falta  de  vontade  coletiva  para 

 tratar  do  assunto.  Contudo,  esclarece  que  a  solução  da  contenda  independe  da 

 atuação     do     legislador     porque     decorre     diretamente     dos     Direitos     Fundamentais. 

 Em  seguida,  Marco  Aurélio  se  debruça  sobre  a  concepção  de  família, 

 destacando  que  se  trata  de  um  conceito  cultural  cuja  composição  sofreu  diversas 

 alterações  ao  longo  do  tempo  em  face  de  fenômenos  econômicos  e  culturais, 

 partindo  de  agrupamentos  mais  extensos  até  chegar  em  famílias  nucleares.  No 

 ordenamento  jurídico  brasileiro,  reconhecia-se  como  entidade  familiar  apenas  o 

 grupo  originado  a  partir  do  casamento,  cujo  vínculo  era  indissolúvel,  mas  atingimos 

 um  patamar  de  pluralidade  com  a  promulgação  da  Constituição  da  República  de 
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 1988,  em  que  se  reconheceu,  já  de  forma  expressa,  uma  multiplicidade  de  arranjos 

 familiares,     abraçando     também     a     união     estável     e     a     família     monoparental. 

 O  núcleo  familiar  também  sofreu  alterações  em  sua  própria  razão  de  ser.  Se 

 antes  era  dotado  de  um  caráter  essencialmente  patrimonial,  voltado  à  preservação 

 dos  bens  da  família,  com  o  novo  regramento  constitucional  assumiu  a  posição  de 

 espaço  de  desenvolvimento  e  proteção  de  seus  membros.  No  mesmo  sentido, 

 deixa-se  de  ter  a  reprodução  como  finalidade  primordial  das  entidades  familiares, 

 que,  no  mais,  deixam  de  ser  vistas  como  uma  instituição  com  fim  em  si  mesma  para 

 ser     instrumento     voltado     à     dignidade     de     cada     um     de     seus     membros. 

 Por  conseguinte,  as  famílias  que  não  decorram  do  casamento  constituem 

 também  uma  instituição  com  potencial  de  promover  o  pleno  desenvolvimento  da 

 personalidade  dos  indivíduos  que  a  compõem,  de  modo  que  com  ela  se  atinge  a 

 finalidade     destacada     da     família.     Prossegue     afirmando     que 

 Se  o  reconhecimento  da  entidade  familiar  depende  apenas  da  opção 
 livre  e  responsável  de  constituição  de  vida  comum  para  promover  a 
 dignidade  dos  partícipes,  regida  pelo  afeto  existente  entre  eles,  então 
 não  parece  haver  dúvida  de  que  a  Constituição  Federal  de  1988 
 permite  seja  a  união  homoafetiva  admitida  como  tal.  (BRASIL,  2011,  p. 
 208) 

 Em  seguida,  o  magistrado  destaca  que  a  regulamentação  das  uniões 

 homoafetivas  deve  ocorrer  necessariamente  no  âmbito  do  Direito  de  Família, 

 justificando  essa  posição  no  processo  de  constitucionalização  do  Direito  que  operou 

 significativas  mudanças  no  Direito  Civil  de  forma  geral,  que  deixou  de  ter  o 

 patrimônio  como  seu  atributo  essencial,  passando  a  focar  na  própria  pessoa,  em  seu 

 bem     estar. 

 Desta  maneira,  mostra-se  incompatível  com  os  ditames  da  Lei  Maior,  em 

 especial  com  a  dignidade  da  pessoa  humana,  alçada  à  posição  de  fundamento  da 

 república,  a  aplicação  de  normativas  do  Direito  Empresarial,  notadamente  das 

 sociedades  de  fato,  a  relações  que  se  constituem  com  base  no  afeto  e  projeto  de 

 compartilhamento     de     vidas. 

 Marco  Aurélio  ainda  destacou  o  objetivo  fundamental  de  promover  o  bem  de 

 todos  sem  qualquer  sorte  de  discriminação,  cuja  incidência  se  extende  por  todo  o 

 texto  constitucional.  A  interpretação  de  qualquer  dispositivo,  portanto,  deve  ser  feita 
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 de  forma  sistêmica  e  à  luz  desse  objetivo,  não  sendo  válida  uma  leitura  que  implique 

 em     ofensa     ao     mesmo. 

 Entende,  portanto,  que  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas  como 

 entidades  familiares  decorre  do  núcleo  essencial  dos  Direitos  Fundamentais,  e  que  a 

 eficácia  positiva  destes  é  suficiente  para  lastrear  a  presente  decisão.  Aduz  que  o  Art. 

 1.723  do  Código  Civil  não  abarca  a  largueza  e  o  propósito  constitucional  de 

 reconhecer  direitos  a  grupos  minoritários.  Por  estas  razões,  vota  pela  aplicação  de 

 interpretação     conforme     à     Constituição     ao     referido     dispositivo. 

 3.8.     Ministro     Celso     de     Mello 

 O  então  Decano  do  STF  deu  início  ao  seu  voto  rememorando  o  tratamento 

 jurídico  destinado  às  práticas  homossexuais  no  Reino  de  Portugal  e  em  suas 

 colônias.  Constam  do  ordenamento  reinol  uma  sequência  de  diplomas  que  foram 

 dando  maior  sistematização  e  até  mesmo  aprofundando  as  penalidades  aplicadas 

 àqueles  que  mantivessem  relações  homoeróticas,  estabelecendo-se  sanções  que 

 podiam  englobar  o  degredo,  a  expropriação  dos  bens  e  a  pena  capital,  entre  outros, 

 e     que     afetavam     não     só     o     próprio     indivíduo     como     também     seus     parentes     próximos. 

 Sob  a  ótica  do  ordenamento  jurídico  constitucional  vigente,  contudo,  tem-se 

 a  superação  do  preconceito,  não  mais  se  admitindo  a  discriminação  das  pessoas  por 

 determinadas  características,  dentre  as  quais  se  inclui  a  sexualidade.  Não  se  admite, 

 portanto,  que  sejam  impostas  limitações  ou  restrições  ao  exercício  dos  direitos  de 

 uma  pessoa  com  base  na  sua  orientação  sexual,  na  mesma  medida  em  que  não 

 podem  ser  estabelecidas  normativas  que,  por  via  reflexa,  provoquem  a  exclusão  dos 

 grupos  homoafetivos,  mas,  em  sentido  contrário,  o  Estado  deve  atuar  para  garantir  a 

 liberdade  e  igualdade  de  condições  destes,  removendo  eventuais  empecilhos  à 

 concretização     de     seus     projetos     de     vida. 

 No  tocante  à  previsão  das  uniões  estáveis  pela  Constituição,  em  seu  Art. 

 226,  §3º,  o  Ministro  destaca  que  embora  a  citação  expressa  ali  constante  seja  à 

 relação  entre  homem  e  mulher,  não  pode  ser  dada  uma  leitura  de  restrição  a  outras 

 conformações,  porquanto  surge  como  resultado  de  um  processo  histórico  de 

 inclusão  das  relações  não  matrimonializadas  como  entidades  familiares,  de  sorte 

 que  não  deve  ser  interpretado  de  forma  excludente.  Tampouco  se  pode  analisar  este 
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 dispositivo  isoladamente,  sendo  necessária  a  interpretação  conjunta  à  luz  dos 

 fundamentos     da     República. 

 Celso  de  Mello  consigna  que,  no  caso,  tem-se  a  incidência  direta  dos 

 princípios  já  referidos,  mas  também  princípios  inerentes  à  intimidade,  à 

 autodeterminação  e  à  segurança  jurídica,  entre  outros,  que  constituem  fundamento 

 autônomo  para  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas  como  entidades 

 familiares. 

 Na  mesma  toada,  o  regime  democrático  e  o  princípio  do  pluralismo 

 asseguram  os  direitos  dos  grupos  minoritários,  equalizando  os  interesses  de  todos 

 na  sociedade.  Quando  verificadas  ações  tirânicas  da  maioria,  ou  quando  se  constata 

 uma  omissão  na  regulamentação  dos  interesses  da  minoria  decorrente  de 

 preconceito,  o  STF  deve  exercer  sua  função  contramajoritária  para  assegurar  a 

 plenitude  de  meios  de  efetivação  dos  direitos  fundamentais  dos  quais  todos  são 

 titulares. 

 O  Ministro  suscita  a  existência  de  um  direito  implícito  à  busca  da  felicidade, 

 que  surge  como  corolário  da  dignidade  da  pessoa  humana,  e  versa  sobre  a 

 possibilidade  de  que  cada  indivíduo  persiga  o  mais  amplo  nível  de  realização  em  sua 

 vida,  sendo-lhe  assegurado  viver  do  modo  que  mais  lhe  aprouver,  conquanto  não 

 viole  direitos  de  outrem.  O  Decano  trouxe  à  baila  decisões  proferidas  pelo  STF  em 

 que  se  acolheu  a  existência  de  tal  princípio,  bem  como  destacou  o  recurso  ao 

 mesmo     postulado     em     decisões     da     Suprema     Corte     dos     Estados     Unidos. 

 No  contexto  específico  das  uniões  homoafetivas,  o  direito  à  busca  pela 

 felicidade,  associado  ao  objetivo  fundamental  de  promover  o  bem  de  todos  sem 

 discriminações,  está  apto  a  demolir  quaisquer  barreiras  que  se  imponham  ao 

 reconhecimento  daquelas  como  entidades  familiares,  de  modo  a  assegurar  a  mais 

 ampla     incidência     dos     demais     Direitos     Fundamentais. 

 Tratou,  ainda,  da  constitucionalização  do  Direito  de  Família,  que  elevou  o 

 afeto  entre  os  membros  de  um  determinado  núcleo  como  elemento  primordial  para 

 que  se  verifique  ali  a  formação  de  uma  família,  destacando  a  presença  deste 

 independentemente  de  os  vínculos  serem  formados  por  casais  hetero  ou 

 homoafetivos. 

 Por  fim,  destaca  que  as  ofensas  à  Constituição  podem  se  dar  quando  o 

 Estado  age  de  modo  incompatível  com  a  Lei  Maior,  ou  quando  se  omite,  deixando  de 

 regular  ou  proteger  determinadas  situações,  notadamente  quando  atinentes  a 
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 direitos  de  minorias,  cabendo  ao  STF,  enquanto  guardião  da  Constituição,  atuar  para 

 sanar     tais     inconstitucionalidades. 

 Vota  por  reconhecer  as  uniões  homoafetivas  como  entidades  familiares, 

 desde  que  atendidos  todos  os  requisitos  existentes  para  as  uniões  estáveis, 

 estendendo-se     também     àquela     os     mesmos     direitos     e     deveres     previstos     para     estas. 

 3.9.     Ministro     Cezar     Peluso 

 Último  Ministro  a  votar  em  decorrência  do  exercício  da  presidência  do 

 Supremo  Tribunal  Federal,  Cezar  Peluso  iniciou  estabelecendo  que  o  Art.  1.723  do 

 Código  Civil  não  se  trata  de  mera  reprodução  do  Art.  226,  §3º,  da  Constituição,  por 

 não  haver  identidade  semântica  entre  os  dois  dispositivos.  Com  base  nesse 

 entendimento,  declara  ser  possível  a  interpretação  conforme  do  mencionado  artigo 

 do     Código     Civil. 

 Consigna,  a  seguir,  que  o  §3º  do  Art.  226,  embora  trate  exclusivamente  das 

 uniões  estáveis  formadas  por  um  homem  e  uma  mulher,  não  exclui  o 

 reconhecimento  de  outras  conformações  familiares,  pois  o  próprio  artigo  em  si  não 

 estabelece  um  rol  taxativo  de  arranjos,  mas  apenas  um  rol  exemplificativo,  que  pode 

 ser     alargado. 

 Para  o  Ministro,  novos  modelos  de  entidade  familiar  podem  ser 

 reconhecidos  com  base  nos  princípios  constitucionais.  Destaca,  no  caso  sob  análise, 

 a  incidência  dos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da  igualdade  e  da  não 

 discriminação. 

 Assim  sendo,  o  Ministro  reconhece  a  existência  de  uma  lacuna  normativa 

 quanto  às  uniões  homoafetivas,  que  são  faticamente  similares  às  uniões  estáveis 

 formadas  por  homem  e  mulher,  mas  não  são  o  mesmo  instituto,  de  sorte  que  deve 

 ser  feita  a  regulamentação  específica  considerando-se  as  peculiaridades  de  cada 

 um. 

 Baseando-se  nas  regras  tradicionais  da  hermenêutica,  Peluso  define  que  a 

 lacuna  deve  ser  preenchida  por  analogia  com  a  aplicação  de  normas  similares  -  no 

 caso,  aquelas  atinentes  às  uniões  estáveis.  O  Magistrado  reforça  que  a  união 

 homoafetiva,  dada  a  sua  natureza  de  relação  baseada  no  afeto  entre  seus  membros, 

 deve  ser  regulamentada  por  institutos  afeitos  ao  Direito  de  Família,  não  sendo 
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 cabível  a  aplicação  do  Direito  Empresarial,  comumente  usado  como  alternativa  aos 

 novos     arranjos     familiares,     portanto     voltado     ao     caráter     patrimonial. 

 Por  fim,  salienta  que  a  Corte,  por  sua  própria  organização  e  natureza,  não 

 possui  a  capacidade  de  regulamentar  o  instituto  da  união  homoafetiva  em  sua 

 completude,  descendo  a  todas  as  minúcias.  Por  esta  razão,  salienta  a  necessidade 

 de  que  o  Congresso  Nacional  se  volte  a  esta  temática,  com  o  fito  de  realizar  a 

 integral     regulamentação     dessa     modalidade     de     família. 

 3.10.     Análise     das     informações     coletadas 

 O  Plenário  do  STF  se  posicionou,  de  forma  unânime,  pela  procedência  da 

 ADPF  132  e  da  ADI  4277,  no  sentido  de  tornar  obrigatório  o  reconhecimento  das 

 uniões  homoafetivas  enquanto  entidades  familiares  dotadas  de  especial  proteção  do 

 estado. 

 Não  obstante,  é  possível  perceber  que  os  Ministros  divergiram  quanto  à 

 metodologia  empregada  para  se  obter  esse  resultado.  Vê-se  que  parte  dos  votantes 

 entendeu  que  as  normas  da  união  estável  deveriam  ser  aplicadas  por  extensão  às 

 uniões  homoafetivas,  posto  serem  institutos  idênticos,  ao  passo  que  outros 

 valeram-se  da  analogia  para  regrar  o  instituto  ora  reconhecido,  destacando  não  se 

 tratar  da  mesma  união  estável  destinada  a  casais  compostos  por  homem  e  mulher. 

 Em  qualquer  das  hipóteses,  o  resultado  final  é  bastante  similar,  o  que  permite 

 concluir,  por  decorrência  lógica,  que  a  metodologia  eleita  não  implica  em  uma 

 alteração     fundamental     do     resultado. 

 Um  ponto  comum  que  se  constata  em  todos  os  votos  é  o  recurso  aos 

 Princípios  e  Direitos  Fundamentais  estabelecidos  pela  Carta  Magna,  quer  explícitos 

 ou  implícitos,  como  elementos  a  demandar  o  reconhecimento  das  uniões 

 homoafetivas  como  núcleos  familiares,  seja  com  a  finalidade  de  superar  a 

 literalidade  do  Art.  226,  §3º  da  Constituição  ou  para  apoiar  o  acolhimento  de  uma 

 nova     conformação     de     entidade     familiar. 

 Isto  posto,  procedeu-se  à  listagem  dos  Princípios  e  Direitos  Fundamentais 

 arguidos  por  cada  Magistrado  em  seus  respectivos  pronunciamentos,  atentando 

 para  a  fundamentação  trazida,  em  ordem  a  compreender  de  que  forma  aquele 

 dispositivo  foi  associado  ao  caso  em  tela  e,  em  maior  escala,  incide  sobre  a 
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 possibilidade  de  reconhecimento  de  um  determinado  núcleo  enquanto  agrupamento 

 familiar     e     titular     da     especial     proteção     do     Estado. 

 Foi  realizada,  após,  a  classificação  desses  princípios  e  o  agrupamento  de 

 alguns  que,  embora  tenham  sido  citados  pelos  Ministros  de  formas  diversas, 

 compõem     um     mesmo     argumento     em     favor     da     validade     das     uniões     homoafetivas. 

 Nesse  sentido,  o  objetivo  fundamental  de  promover  o  bem  de  todos,  sem 

 preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de 

 discriminação,  elencado  no  Art.  3º,  IV,  da  Constituição,  constitui  um  argumento 

 equivalente  ao  princípio  da  não  discriminação.  Também,  este  preceito  tem 

 aplicabilidade  diretamente  vinculada  ao  princípio  da  igualdade.  Por  esta  razão,  os 

 três     serão     tratados     de     forma     conjunta. 

 Na  sessão  de  anexos  deste  trabalho,  foram  incluídas  tabelas  discriminativas 

 dos     elementos     jurídicos     utilizados     por     cada     Ministro     em     sua     votação. 

 Temos,  portanto,  como  fundamentos  jurídicos  autorizadores  do 

 reconhecimento  de  uma  entidade  familiar  a  dignidade  da  pessoa  humana,  os 

 princípios  da  igualdade  e  não  discriminação,  a  liberdade  e  o  direito  à  intimidade  e  à 

 vida     privada. 
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 4.     APLICABILIDADE     DOS     FUNDAMENTOS     ÀS     UNIÕES     SIMULTÂNEAS 

 Definidos  os  elementos  que  possibilitaram  o  reconhecimento  das  uniões 

 homoafetivas  como  entidades  familiares,  proceder-se-á  agora  a  uma  avaliação  da 

 aplicabilidade  destes  às  famílias  simultâneas,  de  modo  a  aferir  se  os  mesmos 

 também     permitem     o     reconhecimento     destas     no     âmbito     do     Direito     de     Família. 

 4.1.     Dignidade     da     pessoa     humana 

 O  primeiro  fundamento  jurídico  a  ser  analisado  é  a  dignidade  da  pessoa 

 humana,  elemento  citado  à  unanimidade  pelos  Ministros  do  Supremo  Tribunal 

 Federal     na     análise     conjunta     da     ADPF     132     e     da     ADI     4277. 

 Ingo  Wolfgang  Sarlet  (2011)  destaca  que  o  conceito  que  se  tem  atualmente 

 de  dignidade  é  fruto  de  um  acúmulo  das  produções  de  sociedades  ocidentais  sobre 

 a  temática  ao  longo  do  tempo,  motivo  pelo  qual  é  necessário  que  voltemos  nosso 

 olhar     ao     seu     desenvolvimento. 

 Mezzaroba  e  Silveira  (2018)  atribuem  à  tradição  judaico-cristã  a  origem  do 

 debate  sobre  a  dignidade,  que  se  dá  a  partir  da  crença  de  que  o  homem  foi  criado  à 

 imagem  e  semelhança  de  Deus  e,  portanto,  é  titular  de  algum  valor.  Os  registros  da 

 antiguidade  clássica  demonstram  o  reconhecimento,  naquele  período  histórico,  de 

 uma  dignidade  que  era  vinculada  à  posição  social  de  cada  indivíduo,  de  modo  que 

 se  podia  estabelecer  uma  hierarquia  com  alguns  sendo  considerados  mais  dignos 

 que     outros     em     razão     de     sua     posição     socioeconômica     (SARLET,     2011). 

 No  período  estóico,  notadamente  em  Roma,  desenvolveu-se  uma  dupla 

 noção  de  dignidade,  que  agregava  o  conceito  da  antiguidade  clássica,  mas  também 

 reconhecia  que  todo  ser  humano,  por  sua  própria  natureza,  tem  uma  dignidade  que 

 lhe     é     intrínseca     e     que     o     distingue     dos     demais     seres,     segundo     Sarlet     (2011). 

 A  idade  média  igualmente  representou  um  período  de  aprofundamento  no 

 debate  da  dignidade,  tendo  sido  nomeada  a  racionalidade,  bem  como  consequente 

 capacidade  de  autodeterminação  que  ela  dá  aos  seres  humanos,  como  o  elemento 

 diferenciador  entre  os  homens  e  os  demais  animais  e,  portanto,  a  fonte  da  dignidade 

 de  que  aqueles  estão  imbuídos.  Posteriormente,  no  século  XVII,  o  jurista  Samuel 

 Pufendorf  defendeu  que  não  é  a  racionalidade  em  si,  isto  é,  a  capacidade  de 
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 pensamento  racional,  que  enseja  a  dignidade  humana,  mas  sim  a  liberdade  moral  da 

 qual     todo     ser     humano     é     dotado     (SARLET,     2011). 

 Immanuel  Kant  foi  responsável,  como  indica  Sarlet  (2011),  pela  definitiva 

 laicização  e  racionalização  do  conceito  de  dignidade  da  natureza  humana,  que 

 estava  vinculada,  segundo  sua  compreensão,  à  autonomia  ética  do  homem,  o  único 

 ser  dotado  da  capacidade  de  autodeterminação  e  de  agir  em  conformidade  com  a 

 representação     de     certas     leis. 

 Aprofundando-se  no  pensamento  de  Kant,  Pereira  (2004)  assevera  que  o 

 ser  humano,  dada  a  sua  consciência  moral,  é  dotado  de  um  valor  intrínseco,  qual 

 seja  a  dignidade,  que  o  coloca  acima  de  qualquer  especulação  material.  José 

 Afonso  da  Silva  (2009),  na  mesma  linha  de  pensamento,  esclarece  que  na  ótica  de 

 Kant  tudo  tinha  um  preço  ou  um  valor.  As  coisas  que  podiam  ser  substituídas  tinham 

 seu  preço,  enquanto  que  o  ser  humano,  sendo  insubstituível  e  não  passível  de 

 precificação,     comporta     um     valor     inteiro,     que     é     a     sua     dignidade. 

 Desta  maneira,  a  dignidade  coloca  o  homem  em  posição  de  superioridade, 

 não  podendo  ser  tratado  nem  avaliado  como  uma  coisa,  haja  vista  estar  acima  de 

 qualquer  preço.  Assim,  a  denominação  mais  específica  para  o  ser  humano, 

 conforme  relata  Pereira  (2004),  é  pessoa.  Nestes  moldes,  a  dignidade  está 

 diretamente  vinculada  à  própria  natureza  humana,  sendo  atributo  intrínseco  de  toda 

 pessoa     (SILVA,     2009). 

 Outra  consequência  decorrente  da  concepção  kantiana  é  a  vedação  de 

 instrumentalização  de  uma  pessoa  para  a  ação  de  outrem,  seja  quem  for,  dada  a 

 incompatibilidade  com  a  sua  própria  natureza  (PEREIRA,  2004).  Isto  porque  a 

 pessoa  deverá  ter  sempre  um  fim  em  si  mesma,  deve  atender  aos  próprios 

 interesses,  e  não  pode  ser  reduzida  a  um  meio  para  terceiro,  isto  é,  não  pode  ser 

 dispositivo     para     alcançar     os     fins     de     outros     senão     os     seus     próprios     (SILVA,     2009). 

 Feitas  tais  considerações,  importa  destacar  que  os  ordenamentos  jurídicos 

 só  passaram  a  incorporar  a  dignidade,  tornando-a  um  consenso  ético  do  mundo 

 ocidental,     após     a     Segunda     Guerra     Mundial     (BARROSO,     2020). 

 Santos  (2018)  pontua  que  a  Carta  Geral  das  Nações  Unidas,  assinada  em 

 junho  de  1945,  indicava,  em  seu  preâmbulo,  a  dignidade  e  o  valor  da  pessoa 

 humana  como  elementos  a  serem  reafirmados  e  assegurados  no  cenário 

 pós-guerra.  A  Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  aprovou,  em  1948,  a 

 Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  reforçando  o  teor  da  Carta  Geral 
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 (PEREIRA,  2004).  A  dignidade  também  foi  tratada  no  corpo  normativo  do 

 documento,  relacionando-a  com  os  direitos  econômico,  social  e  cultural  (SANTOS, 

 2018). 

 Em  1947,  a  Itália  positivou  em  sua  Constituição  a  declaração  de  que  todas 

 as  pessoas  são  dotadas  de  uma  mesma  dignidade  social,  independente  de  sua 

 origem,  sexo,  condição  social,  dentre  outros  critérios  de  discriminação.  Também  a 

 Alemanha,  em  1949,  assegurou  a  dignidade  como  algo  inerente  ao  homem,  além  de 

 expressamente  atribuir  ao  estado  o  dever  e  a  obrigação  de  respeitá-la  e  protegê-la 

 (PEREIRA,     2004). 

 De  modo  similar,  diversos  países  incluíram  de  forma  expressa  a  dignidade 

 da  pessoa  humana  em  seus  textos  constitucionais  após  registrarem  uma  transição 

 de  um  sistema  político  totalitário  para  um  governo  democrático.  São  exemplos  desse 

 processo  a  Grécia,  cujo  período  ditatorial  se  estendeu  de  1967  a  1974;  a  Espanha, 

 que  viveu  sob  a  ditadura  de  Francisco  Franco  até  1975;  a  África  do  Sul,  submetida 

 ao  apartheid  ,  cujo  fim  se  deu  apenas  em  1994;  e  os  países  da  Europa  Ocidental 

 pós-comunista  (SANTOS,  2018).  O  ordenamento  brasileiro  seguiu  o  mesmo 

 caminho  estabelecendo  a  dignidade  como  fundamento  após  as  violações  cometidas 

 durante     a     ditadura     militar     que     se     encerrou     em     1985     (SILVA,     2009). 

 Com  efeito,  o  termo  dignidade  apareceu  no  ordenamento  constitucional 

 brasileiro  em  1934,  quando  o  Art.  115  da  Constituição  estabeleceu  que  a  ordem 

 econômica  deveria  possibilitar  uma  vida  digna  a  todos.  Em  1937,  a  referência  foi 

 omitida  pelo  Constituinte,  voltando  a  ser  expressa  na  Carta  Magna  de  1946  que 

 determinava,  contudo,  que  o  trabalho  –  e  não  a  ordem  econômica  como  um  todo  – 

 deveria  proporcionar  uma  vida  digna,  disposição  que  foi  mantida  pelos  textos  de 

 1967     e     1969     (SANTOS,     2018). 

 Promulgada  a  Constituição  da  República  de  1988,  a  ordem  econômica,  de 

 forma  ampla,  volta  a  ter  como  finalidade  a  garantia  de  uma  existência  digna  e  com 

 justiça  social.  Para  além,  vê-se  uma  considerável  inovação  ao  se  alçar  a  dignidade 

 da  pessoa  humana  à  posição  de  princípio  fundamental  da  República.  Ainda,  o 

 planejamento  familiar  foi  vinculado  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  (Art. 

 226,  §7º)  e  assegurou-se  o  direito  à  dignidade  para  crianças,  adolescentes  e  jovens 

 (Art.  227),  bem  como  às  pessoas  idosas  (Art.  230),  estabelecendo-se  a  família,  a 

 sociedade  e  o  estado  como  os  entes  responsáveis  pela  sua  garantia  (SANTOS, 

 2018). 
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 A  doutrina  se  mostra  uníssona  ao  reconhecer  a  extrema  relevância  da 

 dignidade  da  pessoa  humana  no  nosso  ordenamento.  Sarlet  (2011)  indica  que  ela 

 assumiu  a  posição  de  maior  hierarquia  no  arcabouço  principiológico  da  nossa  Carta 

 Magna,  ideia  reforçada  por  Silva  (2009)  que  lhe  atribui  a  posição  de  valor  supremo, 

 servindo  de  base  para  toda  a  vida  nacional.  Souza  e  Fachin  (2019)  classificam  a 

 dignidade  como  princípio  supraconstitucional  e  Pereira  (2004)  denomina-a 

 macroprincípio,  ambos  sob  a  justificativa  de  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  se 

 sobrepõe     aos     outros     princípios,     bem     como     serve     de     fundamento     para     os     demais. 

 Essa  posição  de  destaque  implica  em  um  dever  estatal  de  promoção  da 

 dignidade,  porquanto  o  ser  humano  passa  a  ser  a  principal  finalidade  da  própria 

 existência  do  Estado  e  não  apenas  um  meio  para  a  sua  constituição  (SARLET, 

 2011).  José  Afonso  da  Silva  (2009)  adverte  que  a  dignidade,  conforme  tratada  na 

 Constituição,  é  elemento  intrínseco  ao  ser  humano,  não  lhe  podendo  ser  alijada 

 mesmo     em     caso     de     comportamento     indigno     por     parte     de     seu     titular. 

 Segundo  Barroso  (2020),  os  princípios  podem  assumir  papéis  variados  no 

 Direito,  dentre  os  quais  o  de  ser  fonte  direta  de  direitos  e  deveres,  quando  a 

 determinação  decorre  do  próprio  núcleo  do  princípio,  assim  como  pode  constituir 

 vetor  interpretativo.  Sarlet  (2011)  destaca  que  a  largueza  dessa  função  de  vetor 

 interpretativo  da  dignidade  da  pessoa  humana  abrange  os  direitos  fundamentais  e 

 demais  normas  constitucionais,  bem  como  o  regramento  infraconstitucional.  Também 

 se  atribui  ao  princípio  uma  função  informativa,  que  deve  orientar  as  ações  estatais 

 visando     à     concretização     do     Estado     Democrático     de     Direito     (SOUZA;     FACHIN,     2019). 

 A  ligação  existente  entre  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  os  sistemas  de 

 direitos  e  garantias  fundamentais  é  de  tal  forma  íntima  que  o  vínculo  subsiste 

 mesmo  em  ordenamentos  jurídicos  que  não  a  positivaram  como  um  dos  seus 

 princípios  expressos  (SARLET,  2011).  Deste  modo,  a  análise  de  qualquer  direito  não 

 poderá     ocorrer     se     desatrelada     do     conceito     de     dignidade     (PEREIRA,     2004). 

 Similar  compreensão  é  expressa  por  Padilha  e  Bertoncini  (2017),  que 

 ressaltam  a  multidimensionalidade  da  dignidade  da  pessoa  humana,  apta  a  fazer 

 com  que  esta  possa  ser  correlacionada  a  variados  âmbitos  da  existência  humana. 

 As  autoras  colocam  a  dignidade  humana  como  o  elemento  garantidor  de  que  cada 

 pessoa  possa  definir  e  perseguir  o  projeto  de  vida  que  melhor  atenda  suas 

 necessidades  particulares,  devendo  haver  atuação  política  para  sua  efetiva 

 proteção. 
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 Maria  Berenice  Dias  (2021)  assevera  haver  uma  ligação  umbilical  entre  os 

 direitos  humanos  e  o  Direito  de  Família.  Por  conseguinte,  a  dignidade  da  pessoa 

 humana  irradia  seus  efeitos  sobre  esse  ramo  do  Direito,  tendo  sido  um  dos 

 elementos  possibilitadores  da  reformulação  do  conceito  de  família,  conforme 

 ressaltou     o     Ministro     Marco     Aurélio     (BRASIL,     2011). 

 Todo  esse  processo  trouxe  como  consequência  bastante  sensível  uma  nova 

 forma  de  olhar  para  o  Direito  de  Família  ao  colocar  na  centralidade  os  membros  de 

 um  determinado  núcleo  familiar,  buscando  compreender,  respeitar  e  estimular  a 

 personalização  de  cada  um  dos  indivíduos.  Neste  sentido,  a  família  assume  uma 

 posição  de  espaço  privilegiado  para  o  desenvolvimento  e  proteção  da  dignidade  da 

 pessoa     humana     (MADALENO,     2018). 

 Em  seu  voto,  o  Ministro  Luiz  Fux  suscita  a  especial  proteção  do  Estado,  que 

 é  garantida  à  família  por  força  do  Art.  226,  caput  ,  da  Constituição,  e  prescreve  que 

 esta  somente  se  dá  na  medida  em  que  aquele  núcleo  se  mostra  ambiente  capaz  de 

 promover  a  dignidade  da  pessoa  humana  de  cada  um  dos  seus  membros  (BRASIL, 

 2011).  Ao  encontro  dessa  posição  vão  Farias  e  Rosenvald  (2016),  que  indicam  a 

 família  como  um  instrumento  a  serviço  do  desenvolvimento  da  personalidade  e  plena 

 realização     de     cada     pessoa.     Neste     diapasão, 

 a  família  deve  ser  entendida  como  a  comunidade  de  vida  material  e  afetiva 
 de  seus  integrantes,  união  de  esforços  para  o  desenvolvimento  de 
 atividades  materiais  e  sociais,  convivência  que  promove  mútua  companhia, 
 apoio  moral  e  psicológico,  na  busca  do  melhor  desenvolvimento  da 
 personalidade  das  pessoas  que  a  compõem  (PADILHA;  BERTONCINI, 
 2007,     p.     326). 

 Maria  Berenice  Dias  (2021)  postula  que  a  proliferação  de  entidades 

 familiares  contribui  para  o  fortalecimento  dos  laços  e  sentimentos  internos, 

 permitindo  também  um  desenvolvimento  com  base  em  ideais  pluralistas,  solidaristas, 

 democráticos  e  humanistas.  Desta  maneira,  a  proteção  constitucional  da  família 

 deve     ser     assegurada     independentemente     de     sua     origem. 

 Em  consonância,  Pereira  (2004)  diz  ser  necessário  garantir  a  todos  os 

 arranjos  familiares  uma  mesma  dignidade,  vedando-se  tratamento  diferenciado  em 

 face  do  tipo  de  constituição  de  uma  determinada  família.  Isso  significa,  segundo  o 

 autor,  acolher  todas  as  conformações  de  família  no  laço  social,  valorizando  e 

 respeitando  a  multiplicidade  de  vínculos  e  as  peculiaridades  de  cada  núcleo. 
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 Fernandes  (2019)  reforça  que  a  intenção  de  constituir  família  está  na  esfera  da 

 autonomia  privada  de  cada  pessoa,  sendo  parte  de  sua  autodeterminação,  de 

 maneira     que     não     se     pode     promover     limitação     independentemente     da     estrutura     eleita. 

 Por  oposição,  suprimir  certos  arranjos  familiares  do  laço  social  implica 

 ofensa  à  dignidade  da  pessoa  humana  e  à  autonomia  privada  do  indivíduo.  Apenas 

 quando  determinadas  relações  interprivadas  deixarem  de  ser  marginalizadas  é  que 

 atingiremos  um  ponto  de  efetivo  respeito  à  dignidade  e  aos  direitos  humanos 

 (PEREIRA,     2004). 

 O  Estado  deve,  pois,  atuar  de  modo  a  prevenir  violações,  mas  também  para 

 integrar  a  pluralidade  de  arranjos  familiares,  porque  eventual  indiferença  em  relação 

 a  dados  modelos  de  entidade  familiar  implica  em  sua  subvalorização  em  detrimento 

 dos  outros.  Privilegiar  alguns  arranjos  em  desfavor  de  outros,  portanto,  é  um 

 desrespeito     à     dignidade     (FERNANDES,     2019). 

 Versando  sobre  as  famílias  homoafetivas,  o  Ministro  Luiz  Fux  alega  que  a 

 vedação  ao  reconhecimento  e  produção  de  efeitos  jurídicos  daqueles  núcleos 

 familiares  representaria  a  imposição  de  certa  forma  de  vida  advinda  de  um  padrão 

 moral  estabelecido,  mas  que  não  é  assente  com  o  plano  de  vida  daqueles 

 indivíduos,     lesionando     a     dignidade     da     pessoa     humana     (BRASIL,     2011). 

 Este  argumento  parece  se  estender  ao  caso  em  tela,  das  famílias 

 simultâneas,  porquanto  negar  o  reconhecimento  e  a  legitimidade  de  um  ou  mais 

 núcleos  familiares  com  base  exclusivamente  na  existência  de  alguém  que  figura  em 

 mais  de  uma  família,  isto  é,  que  é  denominador  comum,  significa  justamente  a 

 imposição  de  um  modelo,  baseado  em  uma  moral  estabelecida,  sob  quem  não 

 necessariamente     comunga     de     tais     valores. 

 Correlacionando  também  os  demais  argumentos  aqui  exposados,  tem-se 

 que  o  núcleo,  independente  de  sua  constituição,  será  objeto  de  especial  proteção 

 estatal  desde  que  efetivamente  atue  como  espaço  de  proteção  e  promoção  da 

 dignidade  de  cada  um  dos  seus  membros.  Além  disso,  não  se  admite  considerar  que 

 algumas     famílias     ou     alguns     modelos     familiares     são     mais     dignos     que     outros. 

 Destarte,  a  ordem  das  idéias  desenvolvidas  até  o  momento  indicam  que  a 

 completa  vedação  do  reconhecimento  de  famílias  simultâneas,  desconsiderando-se 

 as  características  e  as  pessoas  envolvidas  naquele  laço,  implica  em  ofensa  ao 

 princípio     da     dignidade     da     pessoa     humana. 
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 Padilha  e  Bertoncini  (2017)  ventilam  haver  uma  tendência  em  muitos  países 

 de  se  legitimar  e  reconhecer  novos  arranjos  familiares,  a  despeito  da  dificuldade  de 

 se  identificar  todos  os  modelos  existentes,  sendo  esta  uma  consequência  da 

 valorização  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  de  outros  princípios  como  a 

 igualdade     e     a     liberdade. 

 De  forma  magistral,  Cármen  Lúcia  sintetiza  o  debate  apregoando  que  a 

 dignidade  da  pessoa  humana  impõe  a  tolerância  e  convivência  harmônica  de  todos, 

 fazendo-se  necessário  que  todos  respeitem  os  projetos  de  vida  e  as  escolhas  dos 

 demais     (BRASIL,     2011). 

 4.2.     Não     discriminação,     bem     comum     e     igualdade 

 Estes  três  elementos  guardam  uma  íntima  relação  axiológica,  como  destaca 

 Medina  (2019),  razão  pela  qual  foi  feita  a  escolha  metodológica  de  condensá-los, 

 permitindo  a  agregação  dos  conceitos  e  verificação  conjunta  de  sua  aplicabilidade  à 

 hipótese     das     famílias     simultâneas. 

 Primordialmente,  deve-se  considerar  que  cada  ser  humano  tem  condições 

 físicas,  culturais  e  econômicas,  dentre  outros  fatores,  que  o  torna  ímpar  em  suas 

 características  e  personalidade,  de  sorte  que  a  igualdade  não  se  dá  de  forma 

 espontânea  na  sociedade  (SILVA  JUNIOR,  2014).  É  o  conjunto  dessas 

 peculiaridades,  em  oposição  às  características  do  outro,  que  permite  o 

 reconhecimento     enquanto     sujeitos     (PEREIRA,     2004). 

 Nesse  sentido,  o  Ministro  Ayres  Britto  (BRASIL,  2011)  argumenta  que  os 

 princípios  e  objetivo  ora  versados  visam  a  alargar  a  importância  atribuída  a  cada 

 pessoa,  adensando  o  sentido  de  cada  vida,  o  que  reflete  de  forma  positiva  na 

 sociedade  como  um  todo.  Segue  na  mesma  direção  José  Afonso  da  Silva  (2009), 

 que  ainda  estabelece  ser  a  promoção  do  bem  de  todos,  ou  do  bem  comum,  a  própria 

 razão  e  justificativa  de  existência  do  Estado,  sendo,  portanto,  objetivo  comum  a  todo 

 e  qualquer  Estado  Nacional,  independentemente  de  sua  expressa  previsão  no  texto 

 constitucional. 

 Outro  aspecto  prefacial  que  merece  detida  atenção  é  a  diferença  que  se 

 verifica  entre  os  conceitos  de  preconceito  e  discriminação.  O  primeiro  se  refere  a  um 

 sentimento  interno  que  tenciona  o  indivíduo  a  apreciar  desfavoravelmente 
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 determinadas  pessoas  com  base  em  alguma  característica  expressa  por  estas 

 (ISHISATO,  2007).  Ayres  Britto  destaca  que  o  preconceito  não  encontra  base  na 

 realidade  fática  e  deve  ser  suficientemente  coletivizado  ao  ponto  de  constituir  um 

 traço  de  um  grupo  geograficamente  localizado  (BRASIL,  2011).  Quando 

 sistematicamente  engendrado  com  vistas  à  exclusão  ou  depreciação  desses 

 indivíduos  ou  grupos  alvo  da  valoração  negativa,  o  preconceito  fomenta  a 

 discriminação  (SILVA  JUNIOR,  2014),  dando-se  a  negação  da  condição  de  pessoa 

 humana     àqueles     que     são     vítimados     (SILVA,     2009). 

 Dessa  forma,  combater  o  preconceito  é  algo  que  só  pode  se  fazer  com  um 

 trabalho  de  longo  prazo,  baseado  na  conscientização  e  educação  da  população  de 

 modo  geral  para  que  se  superem  os  preconceitos,  ao  passo  que  a  discriminação 

 pode  ser  rechaçada  ao  se  impedir  a  segregação,  o  isolamento  de  grupos,  e  ao 

 afastar  óbices  que  se  ponham  à  fruição  de  direitos  fundamentais  por  parte  destes 

 (ISHISATO,     2007). 

 Superar  a  discriminação  pressupõe  a  garantia  da  igualdade  que,  segundo 

 Silva  (2009),  é  o  signo  fundamental  da  democracia.  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello 

 (2000)  prescreve  que  o  conteúdo  político-ideológico  que  preenche  o  princípio  da 

 isonomia  indica  que  a  lei  não  deve  ensejar  privilégios  ou  perseguições  a 

 determinadas  pessoas,  mas  deve  assumir  o  papel  de  regular  a  vida  social,  tratando 

 equitativamente     a     todos     os     cidadãos. 

 A  doutrina,  ao  tratar  do  princípio  da  isonomia,  se  mostra  bastante  pacífica 

 em  reconhecer  que  há  duas  perspectivas  a  serem  abordadas,  quais  sejam  a 

 igualdade     formal     e     a     igualdade     material. 

 Em  seu  aspecto  formal,  a  igualdade  designa  que  todos  devem  ser  iguais 

 perante  a  lei,  isto  é,  prevê  que  o  direito  vigente  deve  ser  aplicado  a  todos  os 

 indivíduos  da  mesma  forma,  sem  levar  em  conta  suas  características  pessoais.  Essa 

 proclamação  está  associada  aos  reclames  da  burguesia  na  revolução  francesa,  que 

 objetivava  se  opor  aos  privilégios  então  concedidos  ao  clero  e  à  nobreza  em 

 detrimento  do  povo  que  suportava,  por  conseguinte,  ônus  excessivos  (VECCHIATTI, 

 2014). 

 Virgílio  Afonso  da  Silva  (2021)  chama  atenção  para  as  limitações  advindas 

 de  uma  igualdade  estritamente  formal,  que  embora  possa  ser  útil  para  mitigar  os 

 efeitos  de  alguns  tipos  de  desigualdades  existentes  na  sociedade,  não  é  suficiente 

 para  extingui-las  se  considerado  o  seu  caráter  estrutural.  Isso  porque  dessa 
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 concepção  não  decorre  nenhuma  formulação  de  como  devem  ser  tratadas  as 

 pessoas  que  efetivamente  tenham  características  diferenciadas,  abrindo-se  espaço 

 para  que  o  legislador  opte  por  critérios  que,  ainda  que  abstratos,  sejam  arbitrários 

 (SILVA     JUNIOR,     2014). 

 Assim,  com  o  aprofundamento  dos  debates  a  isonomia  assume  uma  feição 

 moderna  em  que  se  vincula  também  à  promoção  de  uma  igualdade  material, 

 fundada  na  igualdade  de  condições  socioeconômicas  e  também  na  igualdade  de 

 liberdades     (MEDINA,     2019).     Acerca     da     perspectiva     material,     consigne-se     que 

 o  princípio  da  igualdade  consagra  a  célebre  definição  de  igualdade  de 
 Aristóteles,  uma  vez  que  define  que  deve  ser  dado  o  mesmo  tratamento 
 jurídico  aos  indivíduos  que  se  encontrem  em  igual  situação,  ao  passo  que 
 aos  que  se  encontrem  em  situações  diversa  deve  ser  dado  um  tratamento 
 jurídico  diverso,  justamente  em  face  da  situação  diferenciada  em  que  se 
 encontram.     É     a     denominada     igualdade     na     lei     (VECCHIATTI,     2014,     p.     138) 

 Destarte,  a  igualdade  material  tem  como  objetivo  superar  as  desigualdades 

 estruturais,  promovendo  mudanças  no  status  quo  com  vistas  a  garantir  uma 

 igualdade  de  oportunidades  para  todos.  É,  pois,  um  objetivo  a  ser  alcançado  por 

 meio  de  políticas  públicas  que  promovam  esse  resultado  final,  como  ocorre  com  as 

 ações  afirmativas  e  a  garantia  de  acesso  universal  ao  ensino  público  de  qualidade 

 (SILVA,     2021). 

 A  mencionada  progressão  da  isonomia,  que  inicialmente  contemplava 

 apenas  o  aspecto  formal  e  depois  se  ampliou  com  um  viés  material,  pode  ser 

 percebida  também  quando  se  analisa  o  histórico  deste  princípio  no  ordenamento 

 jurídico-constitucional     brasileiro. 

 Em  1824,  a  Constituição  outorgada  pelo  Imperador  já  trazia  em  seu  interior  a 

 previsão  da  igualdade  de  todos  perante  a  lei.  Contudo,  a  distância  entre  o  texto 

 normativo  e  a  realidade  social  percebida  era  tamanha  que  mesmo  com  tal 

 disposição  havia  uma  parcela  considerável  da  população  pátria  que  era  mantida  sob 

 a  condição  de  escravos  e,  portanto,  não  estavam  realmente  cobertos  por  esta  dita 

 igualdade     (SILVA,     2021). 

 A  Constituição  da  República,  promulgada  em  1891,  reforçou  a  igualdade 

 perante  a  lei  e  estabeleceu,  em  seu  Art.  72,  §2º,  que  “A  República  não  admite 

 privilégios  de  nascimento,  desconhece  foros  de  nobreza  e  extingue  as  ordens 

 honoríficas  existentes  e  todas  as  suas  prerrogativas  e  regalias,  bem  como  os  títulos 
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 nobiliárquicos  e  de  conselho”  (BRASIL,  1891).  No  texto  promulgado  em  1934,  as 

 disposições  gerais  foram  repetidas  no  Art.  113,  1),  mas  percebeu-se  uma  ampliação 

 do  rol  de  causas  que  não  poderiam  ensejar  privilégios  nem  tratamento 

 discriminatório,  abarcando,  além  dos  motivos  de  nascimento,  questões  de  “sexo, 

 raça,  profissões  próprias  ou  dos  pais,  classe  social,  riqueza,  crenças  religiosas  ou 

 idéias     políticas”     (BRASIL,     1934). 

 Implantado  o  Estado  Novo  em  1937,  a  Constituição  outorgada  previa  apenas 

 a  igualdade  perante  a  lei,  sem  estabelecer  elementos  não  passíveis  de 

 discriminação.  A  Constituição  de  1946  não  trouxe  de  volta  o  rol  previsto  em  1934, 

 mas  vedou  a  propagação  do  preconceito  de  raça  ou  de  cor,  conquista  que  foi 

 aprofundada  na  Constituição  de  1967,  quando  se  estipulou  a  previsão  de  punição, 

 por  força  de  lei,  ao  preconceito  de  raça,  dispositivo  que  se  manteve  também  após  a 

 edição     da     Emenda     Constitucional     1/1969     (ISHISATO,     2007). 

 Com  o  advento  da  Constituição  de  1988,  houve  a  manutenção  da 

 determinação  relativa  à  criminalização  do  racismo,  mas  também  foram  estabelecidos 

 os  parâmetros  para  a  defesa  de  outros  direitos  fundamentais  que  pudessem  ser 

 lesionados  por  qualquer  espécie  de  discriminação  (ISHISATO,  2007).  É  esta  Carta 

 que  marca  uma  superação  definitiva  da  igualdade  apenas  formal,  de  modo  que  se 

 buscava     romper     a     desigualdade     existente     na     sociedade     (SILVA,     2021). 

 A  Constituição  tampouco  deixou  de  lado  a  já  enraizada  garantia  de 

 igualdade  formal,  tendo  estabelecido  a  clássica  fórmula  de  que  todos  são  iguais 

 perante  a  lei  já  na  cabeça  do  Art.  5º,  antes  mesmo  de  fazer  menção  aos  direitos  à 

 vida  e  à  liberdade,  indicando  a  posição  de  destaque  dada  à  garantia  de  igualdade 

 (SILVA,  2021).  No  mesmo  sentido,  o  inciso  I  do  artigo  supracitado  reforça  a 

 igualdade  formal  entre  homens  e  mulheres,  reforçando  mais  uma  vez  a  relevância 

 da     isonomia     (COSTA,     2012). 

 No  que  tange  à  igualdade  material,  é  imperioso  reconhecer,  conforme  dicção 

 de  Rios  (2006),  que  trilhamos  no  Brasil  um  caminho  que  associa  fortemente  a  não 

 discriminação  à  garantia  de  direitos  econômicos  e  sociais.  O  autor  exemplifica  essa 

 afirmação  relembrando  que  os  primeiros  direitos  assegurados  aos  casais 

 homoafetivos  foram  justamente  a  inclusão  em  planos  de  saúde  ou  como 

 dependentes     para     fins     previdenciários. 

 Costa  (2012)  ventila  que  o  Constituinte,  ao  estabelecer  os  objetivos 

 fundamentais  da  República,  expressou  seu  anseio  por  constituir  um  país  melhor  e 
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 mais  igualitário,  assegurando-se,  entre  outros,  a  promoção  do  bem  de  todos  os 

 indivíduos,  como  se  constata  no  Art.  3º,  inciso  IV,  disposição  que  reforça  o  aspecto 

 material     da     igualdade. 

 Sobre  o  mencionado  inciso,  Silva  (2009)  destaca  positivamente  a  expressa 

 vedação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  qualquer  forma  de 

 discriminação,  indicando  que  a  garantia  da  não  discriminação  nesses  casos 

 demonstra  que  são  questões  essenciais  para  o  bem  comum.  Para  o  jurista,  o 

 objetivo  de  promover  o  bem  de  todos  funciona  como  um  verdadeiro  condensado  dos 

 demais     objetivos     positivados     na     Constituição. 

 A  incidência  desse  comando  constitucional  vincula,  de  um  lado,  o  processo 

 de  elaboração  legislativa  e,  de  outro,  a  atuação  do  intérprete  (DIAS,  2021).  Como 

 ressaltam  os  Ministros  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  interpretar  uma  norma  de 

 forma  que  conduza  a  um  tratamento  discriminatório  de  quem  quer  que  seja  implica 

 em  lesão  direta  ao  objetivo  fundamental  e,  portanto,  inconstitucionalidade.  É 

 necessário,  pois,  que  a  interpretação  seja  sempre  sistemática  e  mantenha 

 obediência     ao     preceito     da     não     discriminação     (BRASIL,     2011). 

 Se,  de  um  lado,  o  Art.  3º,  IV,  da  Constituição  estabelece  ações  afirmativas, 

 que  visam  a  promover  a  igualdade  e  obstar  discriminações  (SILVA,  2009),  noutro 

 pórtico  o  inciso  XLI  do  Art.  5º  abarca  uma  garantia  adicional  ao  princípio  da 

 isonomia,  estabelecendo  sanção  a  qualquer  sorte  de  discriminação  que  atente  a 

 direitos  e  liberdades  fundamentais  (COSTA,  2012).  Trata-se,  portanto,  de  uma  ação 

 punitiva,  ou  seja,  promove  uma  proteção  ao  direito  à  igualdade  de  forma  negativa 

 (SILVA,     2009). 

 Importa  considerar,  por  fim,  que  se  as  situações  iguais  devem  ser  tratadas 

 de  forma  igualitária,  tanto  pelo  legislador  quanto  pelo  intérprete,  há  situações  e 

 contextos  que  se  mostram  diversificados  e  que  exigem,  justamente,  um  tratamento 

 diferente  e  que  se  constitua  de  forma  sensível  às  particularidades  que  cercam 

 determinadas  pessoas  ou  situações.  Assim,  o  direito  à  igualdade  também  comporta, 

 em     seu     núcleo,     o     direito     à     diferença     (MEDINA,     2019). 

 Vecchiatti  (2014)  assevera  que  a  Constituição  reconhece  a  cada  pessoa  a 

 possibilidade  de  viver  conforme  seus  próprios  planos  e  projetos  de  vida,  sem  que 

 haja  uma  pretensão  de  uniformização  do  modo  de  viver,  consagrando-se  assim  um 

 pluralismo     social     que     reforça     a     existência     do     direito     à     diferença. 
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 Medina  (2019)  esclarece  que  o  tratamento  diferenciado,  para  não  acabar  por 

 violar  o  princípio  da  isonomia,  deve  se  orientar  por  critérios  objetivos.  De  acordo  com 

 Vecchiatti  (2014),  é  necessário  desenvolver  uma  argumentação  lógico-racional  que 

 justifique  a  dispensa  de  tratamento  diferenciado  a  um  determinado  grupo,  seja 

 concedendo-lhe  determinados  privilégios  ou  atendendo  necessidades  que  lhes 

 sejam  particulares.  Na  clássica  doutrina  de  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  (2000, 

 p.     17     e     21-22),     temos     que 

 as  discriminações  são  recebidas  como  compatíveis  com  a  cláusula 
 igualitária  apenas  e  tão-somente  quando  existe  um  vínculo  de  correlação 
 lógica  entre  a  peculiaridade  diferencial  acolhida  por  residente  no  objeto,  e  a 
 desigualdade  de  tratamento  em  função  dela  conferida,  desde  que  tal 
 correlação  não  seja  incompatível  com  interesses  prestigiados  na 
 Constituição.  [...]  Esclarecendo  melhor:  tem-se  que  investigar,  de  um  lado, 
 aquilo  que  é  adotado  como  critério  discriminatório;  de  outro  lado,  cumpre 
 verificar  se  há  justificativa  racional,  isto  é,  fundamento  lógico,  para,  à  vista 
 do  traço  desigualador  acolhido,  atribuir  o  específico  tratamento  jurídico 
 construído  em  função  da  desigualdade  proclamada.  Finalmente,  impende 
 analisar  se  a  correlação  ou  fundamento  racional  abstratamente  existente  é, 
 in  concreto  ,  afinado  com  os  valores  prestigiados  no  sistema  normativo 
 constitucional.     A     dizer:     se     guarda     ou     não     harmonia     com     eles. 

 Por  conseguinte,  tratar  de  forma  diferenciada  determinados  grupos  com 

 base  em  puro  preconceito  ou  intolerância  se  mostra  arbitrário  e,  dada  a  carência  de 

 argumento  lógico-racional,  não  pode  ser  válido  à  luz  do  princípio  da  igualdade 

 (SILVA  JUNIOR,  2014).  De  forma  similar  argumentou  a  Ministra  Cármen  Lúcia, 

 estipulando  que  o  preconceito  não  serve  como  fundamento  ao  tratamento 

 diferenciado     (BRASIL,     2011). 

 Tampouco  o  moralismo,  ainda  que  alinhado  ao  pensamento  majoritário  da 

 sociedade,  poderá  ser  alçado  à  condição  de  critério  discriminatório,  de  sorte  que  não 

 se  pode  instituir  tratamento  diferenciado  a  um  grupo  que  adote  modelo  de  vida 

 contrário     à     moral     dominante     (VECCHIATTI,     2014). 

 No  mesmo  sentido  foi  o  raciocínio  expresso  pelos  Ministros  do  STF  ao 

 analisar  a  possibilidade  de  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas.  A  Ministra 

 Cármen  Lúcia  destacou,  em  seu  voto,  que  a  homossexualidade  não  poderia  ser 

 usada  como  critério  para  dispensar  tratamento  diferenciado  às  pessoas,  enquanto 

 que  o  Ministro  Gilmar  Mendes  destacou  que  impedir  o  reconhecimento  de  núcleos 

 familiares  constituídos  por  pessoas  em  relação  homoafetiva  constitui  tratamento 

 preconceituoso     (BRASIL,     2011). 
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 Aplicando-se  os  conceitos  ora  debatidos  à  hipótese  de  reconhecimento  de 

 famílias  simultaneamente  constituídas,  tem-se  inicialmente  que  a  imposição  de 

 tratamento  jurídico  diferenciado  a  determinados  núcleos  familiares  requer  a 

 elaboração  de  uma  argumentação  lógico-racional  que  justifique  tal  comportamento. 

 O  critério  de  diferenciação,  repise-se,  não  pode  decorrer  de  preconceito,  intolerância 

 ou  mesmo  questões  estritamente  morais,  ainda  que  se  trate  de  uma  moralidade 

 dominante. 

 É  possível  depreender  que  uma  argumentação  que  tenha  por  base  a  defesa 

 patrimonial  não  encontra  mais  amparo  no  ordenamento  jurídico-constitucional,  não 

 podendo  ser  utilizada  para  lastrear  o  tratamento  diferenciado.  Muito  menos  é 

 possível  recorrer  a  uma  eventual  condenação  da  prática  de  manutenção  da  dupla 

 conjugalidade,  notadamente  no  âmbito  das  uniões  estáveis,  porquanto  a  raiz  desse 

 raciocínio     será     fatalmente     moral. 

 Ademais,  como  já  explicitado,  outra  faceta  do  princípio  da  igualdade  impede 

 qualquer  leitura  da  legislação  que  venha  a  conferir  privilégios  a  algumas  pessoas. 

 Nesse  sentido,  havendo  simultaneidade  de  núcleos  familiares  constituídos  por  um 

 denominador  comum,  conferir  validade  jurídica  a  apenas  um  deles  equivale  a  admitir 

 regalias  aos  membros  daquele  agrupamento  em  detrimento  dos  componentes  do(s) 

 outro(s). 

 Madaleno  (2018)  informa  que  o  princípio  da  igualdade  incide  sobre  as 

 relações  familiares  para  determinar  que  todos  os  membros,  sejam  homens  ou 

 mulheres,  gozam  dos  mesmos  direitos  e  deveres,  mas  também  para  estabelecer  a 

 igualdade     entre     os     modelos     familiares. 

 Destarte,  qualquer  pretensão  de  submeter  um  ou  mais  agrupamentos  com 

 características  familiares  a  regulamentação  estranha  ao  Direito  de  Família, 

 negando-se-lhes  a  produção  dos  efeitos  jurídicos  peculiares  a  este  ramo  do  direito,  é 

 conduta  discriminatória  e  implica  em  lesão  ao  objetivo  fundamental  da  promoção  do 

 bem     de     todos. 

 Conclui-se,  portanto,  que  à  luz  dos  princípios  da  não  discriminação  e  da 

 igualdade,  não  resta  alternativa  jurídica  que  não  seja  o  reconhecimento  das 

 formações  familiares  que  coexistam  de  forma  simultânea,  porquanto  não  subsistem 

 razões  aptas  a  justificar  tratamento  diferenciado  sem  que  isso  implique  em 

 comportamento     discriminatório. 
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 4.3.     Liberdade 

 A  liberdade  foi  alçada  ao  posto  de  objetivo  fundamental  da  República 

 Federativa  do  Brasil,  devendo-se  buscar  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa 

 e  igualitária,  conforme  dicção  do  inciso  I  do  Art.  3º  da  Constituição  (BRASIL,  1988)  e 

 também  constitui  direito  fundamental,  tendo  sido  um  dos  primeiros  a  ser  reconhecido 

 (DIAS,     2021). 

 O  direito  à  liberdade  está  inserido  no  grupo  de  direitos  fundamentais  que 

 visam  a  estabelecer  uma  esfera  de  autonomia  dos  indivíduos,  obstando 

 interferências  exógenas,  especialmente  por  parte  do  Estado  (SILVA,  2021). 

 Classifica-se,  portanto,  como  um  direito  fundamental  de  primeira  geração 

 (MADALENO,     2018). 

 Sua  positivação  remonta  à  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão 

 de  1789,  editada  em  decorrência  da  Revolução  Francesa.  O  documento  definiu  a 

 liberdade  como  sendo  a  possibilidade  de  se  fazer  tudo  aquilo  que  não  cause  lesão  a 

 outras  pessoas,  cabendo  à  lei  estabelecer  estes  limites.  Ressalva-se,  contudo,  que  a 

 liberdade  só  existe  sob  a  condição  de  que  todas  as  pessoas  possam  exercê-la  e  que 

 é  defeso  à  lei  proibir  condutas  que  não  se  mostrem  nocivas  à  sociedade  (SILVA, 

 2009).  José  Afonso  da  Silva  (2009,  p.  69)  também  formula  uma  conceituação 

 própria,  segundo  a  qual  a  liberdade  “consiste  na  possibilidade  de  coordenação 

 consciente     dos     meios     necessários     à     realização     da     felicidade     pessoal”. 

 Da  perspectiva  do  Estado  Democrático  de  Direito,  segundo  Mendes  e 

 Branco  (2020),  o  direito  à  liberdade  assume  papel  relevante  por  permitir  que  todos 

 os  interessados  nas  decisões  políticas  fundamentais  participem  de  forma  mais 

 efetiva  desse  processo.  Os  autores  oferecem  uma  síntese  acurada  sobre  o  tema, 

 vejamos: 

 As  liberdades  são  proclamadas  partindo-se  da  perspectiva  da  pessoa 
 humana  como  ser  em  busca  de  autorrealização,  responsável  pela  escolha 
 dos  meios  aptos  para  realizar  as  suas  potencialidades.  O  Estado 
 democrático  se  justifica  como  meio  para  que  essas  liberdades  sejam 
 guarnecidas  e  estimuladas  -  inclusive  por  meio  de  medidas  que  assegurem 
 maior  igualdade  entre  todos,  prevenindo  que  as  liberdades  se  tornem 
 meramente  formais.  O  Estado  democrático  se  justifica,  também,  como 
 instância  de  solução  de  conflitos  entre  pretensões  colidentes  resultantes 
 dessas     liberdades.     (MENDES;     BRANCO,     2020,     p.     267) 
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 Cumpre  salientar  que  a  Constituição  brasileira  prescreve  um  rol  de  direitos 

 fundamentais  que  abarca  diversas  expressões  de  liberdades,  todas  asseguradas  por 

 um  conjunto  variado  de  normas  editadas  com  tal  finalidade  (MENDES;  BRANCO, 

 2020). 

 Virgílio  Afonso  da  Silva  (2021)  defende  que  o  Art.  5º  da  Constituição,  ao 

 prever  em  seu  caput  uma  garantia  genérica  de  liberdade,  sem  qualquer 

 especificação,  estabeleceu  uma  liberdade  geral  de  ação,  isto  é,  a  possibilidade  de 

 que  o  indivíduo  possa  agir  livremente.  Nesse  cenário,  segundo  o  autor,  qualquer 

 restrição  que  se  estabeleça  a  uma  conduta  carece  de  justificativa,  pois  se  trata  de 

 decisão     política. 

 Kalscheuer  (2019)  afirma  que  Kant,  em  seus  escritos,  propaga  que  o  Estado 

 deve  garantir  a  todos  as  pessoas  essa  liberdade  geral  de  ação,  estendendo  esta 

 proteção  mesmo  às  condutas  mais  banais.  Dessa  maneira,  admite-se  contenções  a 

 esta  liberdade  apenas  quando  seu  exercício  provocar  ofensa  a  terceiros, 

 exigindo-se,  em  todo  caso,  que  se  fundamente  tal  restrição.  Importa  considerar, 

 contudo,  que  questões  morais  não  devem  balizar  eventuais  limitações,  sob  pena  de 

 comprometer  o  espaço  de  autonomia  garantido  ao  indivíduo  e,  por  conseguinte,  a 

 sua  própria  liberdade.  Assim,  a  conduta  humana  deve  se  basear  na  plena  liberdade 

 de  escolha,  seguindo  o  imperativo  categórico,  ou  não  poderá  ser  considerada 

 verdadeiramente     autônoma. 

 Outra  expressão  da  liberdade  que  também  é  resguardada  pela  Carta  Magna 

 é  a  liberdade  de  consciência,  que  trata  da  possibilidade  de  a  pessoa,  levando  em 

 consideração  suas  crenças  e  convicções,  possa  agir  da  forma  que  acredita  ser 

 necessária  ou  adequada  (VECCHIATTI,  2014).  É  a  capacidade  de  fazer  os  próprios 

 juízos  de  valores  e  concepções  sobre  si  mesmo  e  sobre  o  ambiente  social  em  que 

 se  inclui,  sendo  vedada  a  intervenção  estatal  que  vise  a  fixar  um  determinado  ponto 

 de  vista  filosófico  ao  qual  as  pessoas  sejam  forçosamente  vinculadas  (MENDES; 

 BRANCO,     2020). 

 Toda  essa  esfera  de  autonomia  garante,  portanto,  que  a  pessoa  possa  agir 

 conforme  seu  próprio  ponto  de  vista,  adotando  as  condutas  que  entender 

 conveniente,  desde  que  não  cause  prejuízos  a  terceiros  (VECCHIATTI,  2014).  Neste 

 sentido,  não  se  trata  de  atribuição  ou  concessão  do  Estado,  mas  da  garantia  de  que 

 o  indivíduo  possa  exercer  uma  autorregulação  sobre  sua  vida,  observando-se 

 apenas     os     limites     que     tenham     sido     estabelecidos     pela     lei     (MULTEDO,     2016). 
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 Isto  posto,  recai  sobre  cada  indivíduo  a  responsabilidade  decorrente  das 

 escolhas  que  faça  e  dos  valores  que  adote,  definindo-se  a  partir  disso  o  seu  próprio 

 projeto  de  vida,  sem  que  ocorram  interferências  externas.  Neste  diapasão,  o  Estado 

 deve  assegurar  que  existam  zonas  da  vida  sem  regulamentação  impositiva,  isto  é, 

 preservar  que  determinadas  questões  fiquem  sujeitas  ao  exercício  da  liberdade  e 

 autonomia  de  cada  indivíduo,  sem  que  a  pessoa  precise  se  adequar  a  modelos 

 pré-estabelecidos     pelo     Estado     ou     mesmo     por     terceiros     (MULTEDO,     2016). 

 Um  exemplo  perfeitamente  aplicável  de  questão  que  não  deve  ser  objeto  de 

 regramento  é  o  exercício  da  sexualidade.  Não  por  outra  razão,  informa  o  Ministro 

 Ayres  Britto,  a  Constituição  de  1988  não  se  debruçou  sobre  esta  matéria,  reservando 

 ao  indivíduo  a  mais  ampla  liberdade  de  escolher  se  e  como  vivenciar  sua 

 sexualidade.  Para  o  Ministro,  não  se  pode  entender  esta  opção  do  legislador  como 

 silêncio  eloquente,  mas  sim  como  um  reconhecimento  da  natureza  da  sexualidade, 

 factual  e  axiologicamente  não  passível  de  regulamentação  contanto  que  não  interfira 

 na  esfera  de  liberdade  de  terceiros  (BRASIL,  2011).  Tem-se,  pois,  uma  zona  de 

 autonomia     e     não     interferência     estatal. 

 Pode-se  mencionar,  na  mesma  medida,  a  organização  e  agrupamentos 

 familiares  como  uma  seara  em  que  o  Estado  deve  se  abster  de  exercer 

 normatividade.  É  possível  identificar  uma  tendência  nesse  sentido  especialmente  na 

 literatura  norte-americana  sobre  a  temática,  em  que  se  enfatiza  a  necessidade  de 

 que  o  Estado  não  promova  uma  regulação  exaustiva  do  casamento,  de  modo  a 

 ampliar  a  esfera  liberdade  de  escolhas  daqueles  que  estão  inseridos  na  relação 

 conjugal     (MULTEDO,     2016). 

 Maria  Berenice  Dias  (2021)  destaca  que  o  princípio  da  não  intervenção  foi 

 instituído  no  ordenamento  brasileiro  em  matéria  de  família  por  força  do  Art.  1.513  do 

 Código  Civil  que  veda  a  interferência  por  qualquer  pessoa,  seja  ela  de  direito  público 

 ou     privado,     na     comunhão     de     vida     decorrente     da     vivência     familiar. 

 Além  disso,  o  processo  de  constitucionalização  do  Direito  Civil  engendrado 

 após  a  Constituição  de  1988  levou  à  personalização  desse  ramo  do  direito,  o  que 

 atingiu  sobremaneira  o  Direito  de  Família  (MADALENO,  2018).  As  consequências 

 disso  são  a  valorização  da  vontade  e  autonomia  de  cada  um  dos  seus  membros,  a 

 afastar  a  intervenção  direta  do  Estado  nos  agrupamentos  familiares,  e  o  afastamento 

 da     concepção     do     núcleo     familiar     como     um     instituto     (PEREIRA,     2004). 
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 O  fato  é  que  a  Constituição  de  1988  trouxe  consigo  uma  família  com  feições 

 democráticas,  que  se  destina  a  promover  o  bem  de  todos  os  indivíduos  que  a 

 compõem.  Essa  decisão  do  constituinte  implica  em  imiscuir  na  família  direitos 

 fundamentais     como     a     dignidade,     a     igualdade     e     a     liberdade     (MORAES,     2013). 

 Com  efeito,  o  conjunto  de  princípios  que  informam  o  ordenamento  jurídico 

 pátrio  torna  inviável  a  imposição  de  um  determinado  modelo  familiar  que  se  estruture 

 a  partir  dos  interesses  do  Estado  em  sobreposição  aos  interesses  dos  indivíduos 

 que  compõem  esse  núcleo  (MULTEDO,  2016).  Não  cabe,  pois,  pré-estabelecer  os 

 moldes  da  organização  familiar  ou  mesmo  das  relações  conjugais  por  força  de 

 normas  impositivas,  mas  sim  potencializar  a  autonomia  privada  dos  membros  para 

 que  exerçam  a  autorregulação  de  acordo  com  as  suas  necessidades  particulares 

 (MORAES,     2013). 

 Não  se  olvide  dizer  que  a  Constituição  ainda  atribui  ao  Estado  o  dever  de 

 tutela  das  entidades  familiares,  haja  vista  seu  já  mencionado  papel  na  efetivação  de 

 direitos  dos  seus  membros,  o  que  atrai  o  interesse  público  sobre  estes  núcleos.  Não 

 se  pode  confundir,  porém,  tal  tutela  com  um  poder  de  fiscalização  e  controle, 

 porquanto  a  família  ainda  tem  natureza  eminentemente  privada,  isto  é,  não  alocada 

 como  entidade  de  direito  público,  e  portanto  deve  observar  a  vontade  e  a  liberdade 

 dos     indivíduos     (PEREIRA,     2004). 

 A  aplicação  do  princípio  da  liberdade  nas  relações  familiares  alcança  o 

 poder  de  escolha  de  constituir  ou  extinguir  a  entidade  familiar  conforme  o  interesse 

 dos  seus  membros,  sem  interferências  de  terceiros,  da  sociedade  ou  mesmo  do 

 legislador.  Também  a  escolha  do  regime  de  casamento,  o  planejamento  familiar,  a 

 eleição  de  valores  religiosos  e  culturais  a  guiar  o  núcleo  familiar,  entre  outros  (LÔBO, 

 2018). 

 Destarte,  há  um  desafio  em  equacionar  essa  liberdade  dos  indivíduos  com  o 

 interesse  público  inerente  à  família,  dada  a  sua  relevância  constitucionalmente 

 atribuída.  Os  princípios  fundamentais  do  Direito  de  Família  devem  ser  utilizados 

 como  parâmetros  em  uma  atuação  hermenêutica  que  se  mostre  comprometida  com 

 os  mesmos.  Ao  Estado  deve  importar  garantir  a  autonomia  de  cada  pessoa 

 envolvida  no  arranjo  familiar,  assim  como  a  própria  existência  deste  enquanto  núcleo 

 democrático,  afastando-se  qualquer  concepção  que  implique  na  redução  do 

 indivíduo  à  qualidade  de  objeto  da  relação  em  desrespeito  à  sua  dignidade 

 (PEREIRA,     2004). 
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 Lôbo  (2018)  argumenta  que  a  Constituição,  bem  como  as  normas 

 infraconstitucionais,  prescrevem  dois  aspectos  da  liberdade  no  âmbito  da  família,  um 

 vinculado  à  liberdade  existencial  e  organizacional  do  próprio  núcleo  frente  ao  Estado 

 e  à  sociedade  e  outro  relacionado  com  a  autonomia  de  cada  um  dos  membros  da 

 entidade     familiar     em     relação     aos     demais. 

 Multedo  (2016)  alerta  que  os  projetos  de  vida  definidos  pelos  indivíduos, 

 especialmente  no  que  tange  ao  modelo  familiar,  não  podem  ser  avaliados  à  luz  da 

 moralidade,  ainda  que  dominante  na  sociedade,  nem  tampouco  podem  ser  taxados 

 como  ilícitos  quando  dissonantes  da  visão  majoritária,  porquanto  tais  condutas 

 implicariam     em     injusta     supressão     da     individualidade     e     liberdade     de     cada     pessoa. 

 Nesta  perspectiva,  o  Ministro  Gilmar  Mendes  asseverou  que  o  ser  é  livre 

 para  desenvolver  sua  personalidade  e  eleger  seus  valores  e  princípios,  podendo  vir 

 a  optar  por  constituir  uma  família  com  base  em  relação  homoafetiva.  Segundo  o 

 Ministro,  negar  validade  a  tal  escolha  consistiria  em  injusto  cerceamento  da 

 liberdade  individual.  Consoante  compreensão  foi  expressa  pelos  Ministros  Luiz  Fux  e 

 Cármen     Lúcia     (BRASIL,     2011). 

 É  de  se  presumir,  desta  feita,  que  o  mesmo  entendimento  deve  abranger  as 

 pessoas  que,  com  base  no  livre  desenvolvimento  de  suas  personalidades,  optam  por 

 estabelecer  mais  de  um  vínculo  de  conjugalidade  de  forma  simultânea,  dando 

 origem  a  dois  ou  mais  núcleos  familiares  concomitantes  no  tempo  que  contam  com 

 um     membro     em     comum. 

 Na  ordem  das  ideias  aqui  apresentadas,  deve-se  reconhecer,  inicialmente, 

 que  todo  ser  humano  goza  de  uma  liberdade  geral  de  ação,  abarcando  todas  as 

 suas  condutas,  e  que  qualquer  sorte  de  limitação  carece  de  justificativa 

 racionalmente  formulada  e  compatível  com  os  princípios  do  ordenamento  jurídico. 

 Desta  maneira,  a  vedação  de  instituir  dois  ou  mais  vínculos  familiares 

 simultaneamente  requer  esforço  argumentativo  que  a  sustente  e  uma  base  que  seja 

 inequivocamente     nociva     à     sociedade     ou     que     lesione     interesses     de     terceiros. 

 Consignou-se  também  que  o  indivíduo  é  livre  para  desenhar  seu  próprio 

 conjunto  de  valores  e  crenças,  seja  alinhada  a  um  posicionamento  religioso  ou 

 filosófico,  que  poderá  guiar  sua  própria  existência,  naquilo  que  se  denomina 

 liberdade  de  consciência,  vedando-se  a  ação  estatal  que  tenda  à  uniformização  do 

 pensamento  ou  a  imposição  de  conceito  moral.  Antevê-se,  aqui,  novo  conflito  com 

 uma  conduta  do  Estado  com  vistas  a  impor  uma  consciência  de  vínculos  familiares 
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 baseada  na  exclusividade  de  um  núcleo  quando  tal  não  representar  os  valores  e 

 crenças     do     sujeito. 

 Por  fim,  tratou-se  da  autonomia  de  cada  indivíduo  em  adotar  o  modelo  de 

 agrupamento  familiar  que  lhe  pareça  mais  adequado  ao  seu  projeto  de  vida, 

 conceito  que  não  parece  acolher  em  sua  essência  uma  necessária  limitação  da 

 quantidade  de  entidades  às  quais  a  pessoa  pode  pertencer  simultaneamente.  No 

 mesmo  sentido,  os  próprios  núcleos  familiares  gozam  de  liberdade  de  existência  e 

 organização  frente  ao  Estado  e  à  sociedade,  de  modo  que  ação  exógena  a  negar  o 

 status  de  entidade  familiar  a  um  determinado  agrupamento  se  mostra  atentatória 

 deste     princípio     fundamental. 

 Constata-se,  portanto,  que  a  formação  e  o  consequente  reconhecimento 

 jurídico  de  núcleos  familiares  simultâneos  encontra  respaldo  à  luz  do  princípio  da 

 liberdade. 

 4.4.     Intimidade     e     vida     privada 

 A  dicotomia  entre  espaços  públicos  e  privados  foi  estabelecida  na  Grécia 

 antiga,  período  em  que  se  compreendia  que  as  arenas  de  debates  e  decisões 

 políticas  compunham  o  espaço  público,  ao  passo  que  as  relações  domésticas  e 

 familiares  estavam  atreladas  ao  âmbito  privado.  O  conceito  de  privacidade  se 

 desenvolveu  ao  longo  do  tempo,  atingindo  as  feições  mais  atuais  com  a  ascensão 

 da     burguesia     e     a     promoção     dos     ideais     de     individualidade     (CANCELIER,     2017). 

 Seu  surgimento  enquanto  figura  jurídica  autônoma,  porém,  ocorreu  apenas 

 no  final  do  século  XIX  nos  Estados  Unidos.  Versava,  então,  sobre  o  direito  de  estar 

 só,  delimitando  esferas  que  seriam  restritas  do  próprio  ser,  e  cujo  acesso  e 

 conhecimento  se  restringia  ao  titular  e  às  poucas  pessoas  por  ele  admitidas  em  tal 

 âmbito  da  vida.  Abarcava  sentimentos  e  pensamentos  pessoais  que,  expressos  ou 

 sentidos  em  locus  reservados,  deveriam  se  manter  alheios  ao  conhecimento  público 

 (CANCELIER,     2017). 

 Em  1965,  também  nos  Estados  Unidos,  a  Suprema  Corte  prolatou  uma 

 relevante  decisão  que  dilatou  o  espectro  de  aplicação  da  privacidade,  assumindo  um 

 sentido  de  domínio  de  autonomia  em  relação  a  intervenções  dos  Poderes  Públicos 

 (MENDES;  BRANCO,  2020).  Na  ocasião,  o  tribunal  considerou  indevida  a 
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 interferência  do  Estado  ou  de  terceiros  nas  relações  familiares,  notadamente  nas 

 escolhas  feitas  pelo  casal  sobre  como  conduzir  a  conjugalidade,  por  se  tratarem  de 

 questões  privadas  e  sujeitas  à  liberdade  de  escolha  privada  de  seus  membros 

 (LÔBO,     2018). 

 Mendes  e  Branco  (2020)  indicam  que  o  Sistema  Europeu  de  Direitos 

 Humanos  passou  a  reconhecer  que  o  direito  à  privacidade  engloba  tanto  a  restrição 

 à  publicidade  em  questões  de  foro  íntimo  e  a  possibilidade  de  adotar  o  modo  de  vida 

 particular  que  melhor  aprouver  ao  indivíduo  quanto  a  proteção  às  relações 

 estabelecidas  entre  os  seres  humanos  para  o  desenvolvimento  da  própria 

 personalidade,     com     especial     destaque     àquelas     de     natureza     emocional. 

 Resta  evidente,  portanto,  que  o  direito  à  privacidade  foi  submetido  a  uma 

 série  de  rápidas  e  profundas  alterações  de  seu  conteúdo  ao  longo  das  décadas. 

 Esse  processo  de  transformação  se  mantém  em  curso  na  atualidade  tendo  em  vista 

 a  evolução  dos  sistemas  tecnológicos  que  fragilizam  as  barreiras  entre  público  e 

 privado  e  tornam  ordinárias  as  coletas  de  dados  pessoais,  de  modo  a  demandar 

 atualizações     na     abordagem     e     interpretação     da     privacidade     (SILVA,     2021). 

 No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  tem-se  que  a  Constituição  da  República 

 de  1988  positivou,  em  seu  Art.  5º,  X,  a  inviolabilidade  da  intimidade,  da  vida  privada, 

 da  honra  e  da  imagem  das  pessoas,  consolidando  um  sistema  de  proteção  aos 

 direitos  da  personalidade  (MARTINS,  2016).  Também  os  incisos  XI,  que  classifica  a 

 casa  como  asilo  inviolável  do  indivíduo,  e  XII,  que  determina  o  sigilo  de 

 correspondências  e  das  comunicações,  ambos  incluídos  no  mesmo  artigo 

 supracitado,     integram     esse     conjunto     protetivo     (SILVA,     2021). 

 A  doutrina  pátria  dedica  considerável  esforço  na  tentativa  de  delimitar  o  que 

 sejam  os  direitos  à  intimidade  e  à  vida  privada,  haja  vista  a  dupla  menção  feita  pelo 

 texto  constitucional.  Os  contornos,  contudo,  não  apresentam  clareza  cristalina  e 

 podem     variar     a     depender     da     fonte     consultada. 

 Desta  maneira,  Cruz  e  Mendes  (2016)  postulam  que  a  intimidade  está 

 vinculada  ao  modo  de  ser  e  de  viver  do  indivíduo,  além  de  perpassar  o  controle  que 

 a  pessoa  pode  exercer  sobre  questões  íntimas  de  modo  a  impedir  o  acesso  de 

 estranhos,  ao  passo  que  a  privacidade  engloba  o  direito  de  estar  só,  a  liberdade 

 decisória  no  âmbito  mais  particular  da  vida  e,  ainda,  o  resguardo  de  confidências  e 

 hábitos  familiares  em  face  de  terceiros.  Mendes  e  Branco  (2020)  entendem  como 

 inseridas  na  privacidade  as  relações  com  pessoas  em  geral,  bem  como  relações 
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 comerciais  e  profissionais  que  a  pessoa  não  deseja  ver  publicizadas,  enquanto  a 

 intimidade  abarca  enlaces  ainda  mais  nucleares,  como  as  relações  familiares  e 

 amizades     mais     próximas. 

 Leonardo  Martins  (2016)  afirma  que  a  intimidade  se  constitui  como  o 

 domínio  mais  nuclear  da  personalidade  e,  por  isso  mesmo,  está  mais  sensivelmente 

 ligada  à  concepção  de  dignidade  da  pessoa  humana,  havendo,  portanto,  um  maior 

 grau  de  proteção  quanto  à  intervenção  estatal.  Noutro  pórtico,  a  vida  privada  se 

 refere  a  uma  esfera  intermediária  da  personalidade  e  abarca  questões  menos 

 intrínsecas  ao  ser  humano  e,  logo,  abertas  a  alguma  possibilidade  de  interferência 

 por  parte  do  Estado.  O  autor  alerta  não  ser  possível  elaborar,  de  forma  prévia,  um  rol 

 estático  do  que  se  encaixa  em  cada  uma  das  categorias,  porquanto  há  variáveis 

 diversas  que  interferem  nessa  classificação,  aqui  incluindo-se  a  ação  do  próprio 

 titular  do  direito  que  poderá,  em  última  análise,  estabelecer  qual  grau  de  proteção 

 deseja     atribuir     a     cada     aspecto     de     sua     vida     e     das     suas     relações. 

 O  Ministro  Ayres  Britto  exemplificou  essa  possibilidade  de  enquadramento 

 de  um  mesmo  elemento  em  âmbitos  diversos,  a  depender  das  variantes,  com  a 

 sexualidade  humana.  Para  o  magistrado,  a  sexualidade  estará  inserida  na  esfera  da 

 intimidade  quando  o  indivíduo  optar  pelo  seu  não  exercício  ou  por  exercê-la  de 

 modo  individualizado,  sem  relação  com  outrem,  à  medida  que  integra  o  campo  da 

 vida     privada     quando     vivenciada     de     modo     emparceirado     (BRASIL,     2011). 

 Virgílio  Afonso  da  Silva  (2021)  aduz  que,  apesar  da  ausência  de  limites 

 precisos  que  separem  os  dois  aspectos,  tal  definição  não  é  imprescindível,  dado  o 

 consenso  básico  de  que  a  intimidade,  como  quer  que  seja  delimitada,  sempre  será 

 parte  de  um  conceito  mais  amplo  de  vida  privada.  Destarte,  a  terminologia  “direito  à 

 privacidade”  pode  ser  empregada  com  sentido  lato  e  genérico  tal  que  abarque  em 

 seu     conteúdo     a     intimidade,     a     vida     privada,     a     honra     e     a     imagem     (SILVA,     2009). 

 Feitas  essas  considerações,  importa  que  as  informações  sejam 

 condensadas  de  modo  a  se  estabelecer  uma  conceituação  do  direito  à  privacidade. 

 Medina  (2019)  declara  que  a  proteção  à  privacidade  se  materializa,  em  sua  forma 

 mais  básica,  com  a  possibilidade  de  o  indivíduo  ser  deixado  em  paz.  Em  outros 

 termos,  atende  ao  anseio  de  afastamento  dos  grupos,  de  sorte  que  a  pessoa  possa 

 estar  fora  do  alcance  da  observação  de  terceiros  (MENDES;  BRANCO,  2020). 

 Oportuniza  também  que  o  indivíduo  viva  sua  vida  da  maneira  que  lhe  parecer  mais 

 adequada,     contanto     que     daí     não     decorra     a     lesão     de     outros     direitos     (SILVA,     2009). 
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 Destarte,  variados  aspectos  da  vida  estão  acobertados  pelo  direito  à 

 privacidade,  como  por  exemplo  os  hábitos  cotidianos  das  pessoas,  as  relações  mais 

 próximas,  em  especial  aquelas  de  natureza  familiar  ou  afetiva,  os  pensamentos  e 

 segredos,  os  planos  elaborados  na  intimidade,  bem  como  elementos  como  o  nome, 

 a     imagem     e     a     honra     do     ser     humano     (SILVA,     2009). 

 Repise-se,  por  oportuno,  que  a  privacidade  está  intimamente  relacionada 

 com  o  próprio  indivíduo,  constituindo  uma  forma  de  manifestação  da  sua 

 personalidade.  Não  é  possível  apartar  o  ser  humano  dessa  zona  interna  sob  pena 

 de  impedir  seu  pleno  desenvolvimento,  porquanto  a  privacidade  se  mostra  relevante 

 ao  processo  de  compreensão  do  ser,  de  seus  desejos  e  suas  vontades 

 (CANCELIER,  2017).  Martins  (2016),  apoiando-se  no  Direito  Constitucional  alemão, 

 chega  a  conclusão  similar,  apontando  que  a  Constituição  de  1988  trouxe  consigo  um 

 conceito  implícito  de  personalidade  atrelado  ao  Art.  5º,  X,  que  pode  ser  interpretado 

 como  âmbito  vital  determinado  e  delimitado  que  se  alicerça  sobre  um  distrito  nuclear 

 do     pessoal. 

 Neste  sentido,  é  necessário  que  se  edifiquem  barreiras  com  vistas  a 

 proteger  as  questões  inerentes  à  privacidade  humana,  de  modo  que  tanto  o  Poder 

 Público  como  os  demais  cidadãos  não  possam  transpor  estes  limites.  Com  efeito,  as 

 decisões  e  condutas  de  um  indivíduo  em  sua  esfera  de  privacidade,  salvo  se 

 constituir  ofensa  a  direitos  de  terceiros,  não  estão  sujeitas  ao  escrutínio  estatal 

 (COSTA,     2012). 

 O  direito  à  privacidade  estabelece,  pois,  uma  esfera  de  abstenção  dos 

 Poderes  Públicos,  na  qual  estes  não  devem  interferir,  salvo  quando  absolutamente 

 necessário  e  estando  tal  conduta  sujeita  ao  crivo  do  princípio  da  proporcionalidade. 

 Não  obstante,  desse  direito  à  privacidade  decorre  um  dever  de  proteção  e  tutela  por 

 parte  do  Estado,  que  deverá  agir  proativamente  para  evitar  que  lesões  sejam 

 perpetradas  em  decorrência  da  conduta  de  terceiros,  na  mesma  medida  em  que 

 deverá     promover     a     reparação     de     prejuízos     já     efetivados     (MARTINS,     2016). 

 As  relações  familiares,  por  constituírem  um  domínio  essencialmente 

 reservado  à  privacidade,  reclamam  a  garantia  dessa  proteção  contra  intervenções  e, 

 neste  diapasão,  surge  um  crescente  movimento  jurídico  de  homenagem  à 

 privacidade  neste  tipo  de  relação.  O  fato  é  que  as  famílias  tiveram  seu  papel  na 

 sociedade  redimensionado,  abandonando  a  forte  institucionalização  em  favor  de  um 
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 funcionamento  em  prol  dos  seus  membros,  em  um  movimento  de  retorno  ao  privado 

 (LÔBO,     2018). 

 Maria  Berenice  Dias  (2021)  destaca,  nesta  perspectiva,  que  qualquer 

 intervenção  que  o  Estado  promova  em  relação  aos  núcleos  familiares  deve  ser 

 cuidadosamente  avaliada  quanto  à  sua  legitimidade,  uma  vez  que  incide  diretamente 

 sobre     o     âmbito     de     privacidade     dos     indivíduos     que     compõem     estes     agrupamentos. 

 Por  conseguinte,  questões  inerentes  ao  casamento  ou  união  estável,  a 

 convivência  conjugal,  a  opção  pela  separação  de  corpos  ou  divórcio,  decisões 

 relativas  à  filiação,  guarda  e  alimentos  de  crianças  e  adolescentes,  entre  outros, 

 estão  submetidos  à  esfera  de  privacidade  e,  portanto,  devem  estar  submetidos  à 

 tutela,  mas  com  abstenção  de  intervenção  sempre  que  não  houver  iminência  de 

 lesão     de     direitos     (CRUZ;     MENDES,     2016). 

 Da  mesma  forma,  os  deveres  estabelecidos  pelo  ordenamento  jurídico  para 

 as  relações  conjugais,  tais  como  a  fidelidade  recíproca,  a  coabitação  no  domicílio 

 conjugal  e  o  respeito  e  consideração  mútuos  estão  inseridos  em  uma  esfera  privada 

 e,  portanto,  sobre  a  qual  não  deve  incidir  controle  estatal.  Não  por  outra  razão,  não 

 há  cominação  de  sanção  para  eventual  descumprimento  destes  deveres,  uma  vez 

 que  dizem  respeito  exclusivamente  aos  componentes  do  núcleo  familiar  (LÔBO, 

 2018). 

 A  Ministra  Cármen  Lúcia,  em  voto  por  ocasião  do  julgamento  da  ADPF  132  e 

 ADI  4277,  destacou  que  a  escolha  realizada  por  um  indivíduo  de  constituir  união 

 estável  com  outrem,  seja  ela  configurada  como  hetero  ou  homoafetiva,  está  inserida 

 no  foro  íntimo  do  ser,  recebendo  também  a  proteção  que  advém  do  direito  à 

 privacidade  (BRASIL,  2011).  Com  esse  entendimento,  a  magistrada  sinaliza  que  as 

 decisões  relativas  ao  modelo  e  organização  do  núcleo  familiar,  ou  da  relação 

 conjugal  estabelecida  entre  as  pessoas,  se  inserem  sob  o  manto  da  privacidade, 

 reforçando  a  concepção  da  família  como  âmbito  essencialmente  privado  e,  portanto, 

 não     sujeito     à     intervenção     estatal. 

 Ora,  se  é  defeso  ao  Estado  interferir  na  escolha  das  pessoas  quanto  à 

 natureza  hetero  ou  homoafetiva  dos  vínculos  conjugais  que  venha  a  estabelecer, 

 tampouco  parece  aceitável  que  o  mesmo  ente  estabeleça  limites  acerca  da 

 quantidade  de  relacionamentos  mantidos  por  um  indivíduo,  de  modo  que  a  limitação 

 ao  reconhecimento  de  dois  ou  mais  agrupamentos  familiares  representa  clara 

 ingerência     do     Poder     Público. 
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 O  direito  à  privacidade  abarca  o  modo  de  vida  adotado  pelo  ser, 

 especialmente  seus  vínculos  mais  íntimos,  destacando-se  aqueles  de  natureza 

 emocional,  ao  redor  dos  quais  se  constitui  uma  barreira  de  proteção.  Pouco  sentido 

 faria  que  se  instituísse  uma  exceção  a  tal  barreira  para  aferir  se  as  relações  nutridas 

 se  dão  de  forma  exclusiva  ou  simultânea,  de  sorte  que  se  atribua  validade  jurídica  a 

 uma  em  detrimento  da  outra,  mesmo  quando  no  campo  fático  os  contextos  se 

 mostrem     equiparados. 

 Se  os  aspectos  da  relação  conjugal,  assim  como  os  próprios  deveres  do 

 casamento,  são  reservados  ao  interesse  apenas  daqueles  que  circundam  o  vínculo 

 afetivo,  na  estrutura  familiar,  na  mesma  medida  a  exclusividade  ou  não  do  vínculo, 

 isto  é,  a  adoção  de  um  sistema  monogâmico  ou  poligâmico,  é  assunto  que  se 

 restringe  aos  envolvidos,  sendo  descabida  atuação  estatal  que  vise  a  impor  uma 

 organização     pré-concebida. 

 Nestes  termos,  a  proibição  de  reconhecimento  de  núcleos  familiares 

 simultaneamente  estabelecidos  resulta  em  indevida  ofensa  ao  direito  fundamental  à 

 privacidade. 

 4.5.     Resultados     da     análise 

 Os  elementos  constitucionais  ora  dissecados  são,  segundo  posicionamento 

 adotado  pelos  Ministros  do  STF  no  julgamento  da  ADPF  132  e  da  ADI  4277,  aptos  a 

 possibilitar  o  reconhecimento  de  um  determinado  núcleo  doméstico  como  entidade 

 familiar,     garantindo-se     os     efeitos     jurídicos     daí     decorrentes. 

 Aplicando  essa  mesma  fundamentação  ao  caso  das  famílias  simultâneas, 

 conclui-se  que  estes  dispositivos  constitucionais  igualmente  autorizam  o  acolhimento 

 de     tais     figuras     jurídicas     no     âmbito     familiarista. 

 Mais  do  que  isso,  diga-se,  negar  a  produção  de  efeitos  às  uniões  estáveis 

 que  coexistem  no  tempo  contando  com  um  denominador  em  comum,  implica  em 

 lesão  aos  princípios  e  direitos  fundamentais  aqui  elencados,  de  modo  que  é 

 imperativa     a     conclusão     da     sua     admissibilidade. 

 É  bem  verdade,  porém,  que  nenhum  direito  ou  princípio  é  absoluto,  podendo 

 haver  outras  normas  no  ordenamento  jurídico  que  atuem  de  forma  a  mitigar  sua 
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 aplicação  ou  sua  extensão.  Com  efeito,  os  Tribunais  Superiores,  ao  analisar  a 

 matéria,     já     concluíram     pela     invalidade     das     uniões     simultâneas. 

 Neste  pórtico,  proceder-se-á  agora  a  uma  avaliação  sobre  os  elementos  que 

 são  reclamados  como  óbices  às  uniões  simultâneas,  de  sorte  que  se  possa  fazer  um 

 juízo     acurado     e     definitivo     sobre     o     enquadramento     destas     no     ordenamento     brasileiro. 
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 5.     AS     UNIÕES     SIMULTÂNEAS     E     A     MONOGAMIA 

 A  possibilidade  de  se  conferir  reconhecimento  jurídico  às  famílias 

 simultâneas  tem  sido  enfrentada  por  diversos  Tribunais  pátrios,  sendo  possível 

 encontrar  decisões  conflitantes  nas  instâncias  ordinárias.  O  STF  já  analisou  a 

 matéria  em  mais  de  uma  oportunidade,  merecendo  comento  ao  menos  duas 

 decisões     que     se     deram     em     órgãos     colegiados. 

 No  ano  de  2008,  a  Primeira  Turma  do  STF  conheceu  e  julgou  o  Recurso 

 Extraordinário  nº.  397.762-8,  originariamente  processado  pelo  Tribunal  de  Justiça  da 

 Bahia  e  submetido  à  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio.  A  matéria  sub  judice  foi  a 

 possibilidade  de  divisão  da  pensão  por  morte  deixada  por  um  servidor  público  entre 

 a  sua  esposa,  com  quem  tinha  vínculo  consagrado  pelo  casamento  civil,  e  outra 

 mulher,  com  quem  manteve  convivência  estável  ao  longo  de  mais  de  trinta  anos.  A 

 Corte  entendeu,  então,  que  o  segundo  vínculo,  embora  de  longa  duração, 

 configurava  concubinato  e  por  isso  não  estaria  apto  a  ensejar  a  percepção  da 

 pensão  pós  morte  e  assim,  por  via  lateral,  estabeleceu  a  impossibilidade  de 

 reconhecer  a  simultaneidade  de  vínculos  familiares  decorrentes  do  casamento  e  da 

 união     estável. 

 Mais  recentemente,  o  STF  foi  provocado  por  meio  do  Recurso  Extraordinário 

 nº  1.045.273,  advindo  do  TJSE,  em  que  novamente  se  debatia  a  viabilidade  de 

 promover  o  rateio  de  pensão  pós-morte  de  um  homem  que  estabeleceu, 

 concomitantemente,  relacionamentos  estáveis  com  duas  pessoas.  No  caso  em  tela, 

 nenhuma  das  conjugalidades  se  estabeleceu  a  partir  do  casamento  civil,  mas  sim  da 

 convivência  fática  entre  o  de  cujus  e  seus  companheiros,  um  homem  e  uma  mulher. 

 A  companheira  mulher  ajuizou  uma  ação  com  vistas  ao  reconhecimento  da  união 

 estável,  pleito  que  foi  deferido  pelo  Tribunal  de  origem,  com  sentença  transitada  em 

 julgado  e,  apenas  após  esse  fato  processual,  o  companheiro  homem  requereu  o 

 mesmo  reconhecimento.  O  Recurso  Extraordinário  tramitou  sob  relatoria  do  Ministro 

 Alexandre  de  Moraes  e  teve  sua  repercussão  geral  reconhecida,  sendo  chancelado 

 como     Tema     529. 

 Para  os  fins  do  presente  estudo,  centraremos  nossa  avaliação  nesta 

 segunda  manifestação  do  STF,  uma  vez  que  se  trata  da  decisão  mais  atual  e  que  foi 

 submetida  ao  crivo  do  Plenário  da  Corte.  Além  disso,  os  contornos  do  caso  concreto 

 se  assemelham  à  hipótese  que  levantamos  nesse  trabalho,  qual  seja  da 
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 possibilidade  de  reconhecimento  de  duas  uniões  estáveis  constituídas 

 simultaneamente. 

 A  questão  constitucional  em  pauta  no  Tema  529  era  justamente  a 

 possibilidade  de  se  reconhecer  a  coexistência  de  duas  uniões  estáveis  paralelas  e, 

 consequentemente,  de  determinar  a  divisão  da  pensão  deixada  pelo  companheiro 

 falecido.     Fixou-se,     por     maioria     dos     votos,     tese     que     estabelece,  ipsis     litteris  : 

 A  preexistência  de  casamento  ou  de  união  estável  de  um  dos  conviventes, 
 ressalvada  a  exceção  do  artigo  1723,  §  1º,  do  Código  Civil,  impede  o 
 reconhecimento  de  novo  vínculo  referente  ao  mesmo  período,  inclusive  para 
 fins  previdenciários,  em  virtude  da  consagração  do  dever  de  fidelidade  e  da 
 monogamia  pelo  ordenamento  jurídico-constitucional  brasileiro.  (BRASIL, 
 2020,     p.     2) 

 Votaram,  neste  sentido,  os  Ministros  Alexandre  de  Moraes  (relator),  Gilmar 

 Mendes,  Ricardo  Lewandowski,  Dias  Toffoli,  Nunes  Marques  e  Luiz  Fux.  Restaram 

 vencidos  os  Ministros  Edson  Fachin,  Barroso,  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Marco 

 Aurélio,  que  votaram  pela  possibilidade  de  reconhecimento  da  simultaneidade  de 

 entidades     familiares. 

 O  julgamento  do  feito  começou  em  setembro  de  2019,  mas  foi  interrompido 

 por  um  pedido  de  vistas  do  então  Presidente,  Dias  Toffoli.  A  conclusão  se  deu  já  em 

 dezembro     de     2020     com     os     últimos     votos     tendo     sido     apresentados     no     plenário     virtual. 

 Como  o  processo  foi  submetido  a  segredo  de  justiça,  não  foi  possível 

 acessar  a  íntegra  dos  votos  escritos  apresentados  pelos  Ministros  que  se 

 pronunciaram  durante  a  sessão  presencial,  realizada  em  2019,  nem  tampouco  a 

 manifestação     daqueles     que     o     fizeram     por     meio     do     plenário     virtual. 

 Destarte,  elegeu-se  como  objeto  de  análise,  com  a  finalidade  de  identificar 

 quais  fundamentos  jurídicos  lastrearam  a  decisão  de  negar  efeitos  às  uniões 

 estáveis  constituídas  de  modo  simultâneo,  o  Acórdão  publicado  pelo  STF.  Nesse 

 sentido,     a     argumentação     exposada     foi,  in     verbis: 

 3.  É  vedado  o  reconhecimento  de  uma  segunda  união  estável, 
 independentemente  de  ser  hétero  ou  homoafetiva,  quando  demonstrada  a 
 existência  de  uma  primeira  união  estável,  juridicamente  reconhecida.  Em 
 que  pesem  os  avanços  na  dinâmica  e  na  forma  do  tratamento  dispensado 
 aos  mais  matizados  núcleos  familiares,  movidos  pelo  afeto,  pela 
 compreensão  das  diferenças,  respeito  mútuo,  busca  da  felicidade  e 
 liberdade  individual  de  cada  qual  dos  membros,  entre  outros  predicados, 
 que  regem  inclusive  os  que  vivem  sob  a  égide  do  casamento  e  da  união 
 estável,  subsistem  em  nosso  ordenamento  jurídico  constitucional  os 
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 ideais  monogâmicos,  para  o  reconhecimento  do  casamento  e  da  união 
 estável,  sendo,  inclusive,  previsto  como  deveres  aos  cônjuges,  com 
 substrato  no  regime  monogâmico,  a  exigência  de  fidelidade  recíproca 
 durante     o     pacto     nupcial     (art.     1.566,     I,     do     Código     Civil). 
 4.  A  existência  de  uma  declaração  judicial  de  existência  de  união  estável  é, 
 por  si  só,  óbice  ao  reconhecimento  de  uma  outra  união  paralelamente 
 estabelecida  por  um  dos  companheiros  durante  o  mesmo  período,  uma  vez 
 que  o  artigo  226,  §  3º,  da  Constituição  se  esteia  no  princípio  de 
 exclusividade  ou  de  monogamia,  como  requisito  para  o 
 reconhecimento  jurídico  desse  tipo  de  relação  afetiva  inserta  no 
 mosaico  familiar  atual  ,  independentemente  de  se  tratar  de 
 relacionamentos  hétero  ou  homoafetivos.  (BRASIL,  2020,  p.  2)  (grifos 
 nossos) 

 Constata-se,  portanto,  que  a  monogamia  tem  sido  invocada  como  elemento 

 jurídico  apto  a  obstar  o  reconhecimento  e  a  consequente  produção  de  efeitos  na 

 seara  familiar  das  uniões  estáveis  simultaneamente  constituídas,  com  expressa 

 indicação  do  Art.  1.566,  I,  do  Código  Civil,  que  estabelece  o  dever,  entre  aqueles 

 que     contraem     casamento     civil,     de     fidelidade     recíproca,     como     base     legal. 

 Identificado  este  obstáculo,  cumpre  que  se  proceda  a  uma  detida 

 investigação  acerca  da  monogamia  com  vistas  a  estabelecer  a  natureza  jurídica 

 deste  postulado,  bem  como  identificar  quais  são  as  normas  a  ela  associadas  e 

 verificar     a     aplicabilidade     destas     às     uniões     estáveis. 

 Ao  final  do  capítulo,  será  realizado  um  exercício  de  confrontação  entre  os 

 princípios  e  direitos  fundamentais  previamente  trabalhados  e  a  monogamia, 

 buscando  definir  se  esta  tem  o  condão  de  impedir  o  reconhecimento  das  uniões  que 

 se     constituam     paralelamente     no     tempo. 

 5.1.     Teorias     sobre     o     surgimento     da     monogamia 

 Preliminarmente,  deve-se  esquadrinhar  a  origem  da  monogamia.  Silva 

 (2012)  destaca  a  importância  de  se  levar  em  consideração  os  aspectos  sociológicos 

 e  os  fatos  históricos  que  estão  associados  ao  surgimento  da  monogamia  e  à  sua 

 imposição  enquanto  valor  relevante  e  normativamente  dominante  para  que  se  possa, 

 então,     compreender     o     fenômeno     jurídico     em     questão. 

 Há  diversos  estudos  que  se  debruçam  sobre  essa  questão,  apontando 

 razões  variadas  que  embasam  a  monogamia.  Neste  tópico,  serão  atravessados 
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 pontos  de  vistas  focados  nas  questões  históricas  e  econômicas,  nos  aspectos 

 biológicos     e     nas     compreensões     apresentadas     pelas     teorias  queer  . 

 O  ponto  de  partida,  invariavelmente,  deve  ser  a  obra  de  Friedrich  Engels 

 que,  embora  se  construa  dentro  de  uma  lógica  evolutiva  já  razoavelmente  superada 

 pelas  Ciências  Sociais,  recebe  ainda  grande  atenção,  posto  que  o  autor  realiza, 

 segundo  Silva  (2012),  um  esforço  para  indicar  o  caminho  trilhado  pela  família 

 enquanto  fenômeno  essencialmente  histórico  e  não  dogmático,  cujas  modulações  e 

 adaptações     se     relacionam     com     os     fatores     de     produção     econômica. 

 Engels  (2019)  postula  que  os  primeiros  agrupamentos  humanos  adotavam 

 um  modelo  de  relações  sexuais  indiscriminadas  entre  todos  os  seus  membros,  sem 

 qualquer  espécie  de  restrição,  de  modo  que  qualquer  homem  podia  se  relacionar 

 com     qualquer     mulher     e     vice-versa. 

 A  primeira  limitação  estabelecida  foi  de  ordem  geracional  e  deu  origem 

 àquilo  que  Engels  (2019)  chama  de  família  consanguínea.  Nesse  modelo,  todos  os 

 membros  do  grupo  de  uma  mesma  geração  continuavam  se  pertencendo 

 reciprocamente  e  podendo  manter  relações  sexuais  livremente  entre  si,  sendo, 

 portanto,  todos  maridos  e  mulheres  uns  dos  outros  e  os  filhos  daí  decorrentes  eram 

 considerados  filhos  de  todos  daquela  geração.  Vedava-se,  contudo,  o 

 relacionamento  com  pessoas  de  gerações  diferentes,  impedindo  assim  os 

 relacionamentos     entre     ascendentes     e     descendentes. 

 Em  seguida,  surge  um  modelo  chamado  de  família  punaluana,  em  que  é 

 mantido  o  costume  de  casamentos  grupais,  mas  se  proíbem  as  relações  entre 

 irmãos.  Dada  a  dificuldade  de  determinar  quem  era  o  pai  de  cada  criança,  é  adotada 

 a  matrilinearidade  para  estabelecer  o  impedimento,  de  modo  que  não  se  permitiam 

 relações  entre  os  filhos  de  uma  mesma  mãe.  Posteriormente,  a  restrição  foi 

 estendida  também  aos  irmãos  colaterais,  isto  é,  aos  filhos  de  duas  irmãs  (ENGELS, 

 2019). 

 Como  as  regras  de  proibição  ao  incesto,  isto  é,  a  relação  entre  determinados 

 parentes,  acabaram  por  abranger  um  número  cada  vez  maior  de  membros  do 

 mesmo  círculo  social,  os  casamentos  em  grupo  foram  sendo  completamente 

 inviabilizados.  Surge,  então,  um  modelo  familiar  denominado  família  de  um  par, 

 composto  por  um  homem  e  uma  mulher  que  se  vinculavam  em  uma  conjugalidade  e 

 coabitavam  numa  mesma  casa,  reduzindo  assim  os  núcleos  familiares  (ENGELS, 

 2019).  Tal  prática  trouxe  um  estímulo  para  que  os  casamentos  se  dessem  entre 
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 pessoas  de  diferentes  grupos  ou  círculos  sociais,  pois  aí  não  haveria  laço  de 

 parentesco,     fomentando     o     estabelecimento     de     relações     de     aliança     (SILVA,     2012). 

 A  família  de  um  par  trouxe  consigo  uma  forte  exigência  de  fidelidade  da 

 mulher  enquanto  durasse  a  coabitação,  ao  passo  que  aos  homens  era  facultada  a 

 possibilidade  de  manter  relacionamentos  extraconjugais  eventuais  ou  mesmo  de 

 longa  duração  sem  que  incidisse  reprovação  social.  O  vínculo  de  conjugalidade 

 estabelecido  era  bastante  precário,  podendo  ser  livremente  rompido  por  qualquer 

 uma  das  partes,  hipóteses  em  que  os  filhos  havidos  seriam  tidos  como  apenas  da 

 mãe,  posto  que  ainda  vigesse  o  modelo  matrilinear  (ENGELS,  2019).  Define-se  uma 

 divisão  de  trabalho  em  que  o  homem  é  responsável  por  gerar  riqueza  material  para 

 prover  o  lar  e  a  mulher  se  encarrega  dos  cuidados  com  os  filhos  e  com  o  ambiente 

 doméstico     (LESSA,     2012). 

 Contemporaneamente  a  essa  estruturação  familiar,  foram  percebidos 

 avanços  nos  modos  de  produção,  especialmente  na  criação  de  rebanhos  de  gado, 

 no  processamento  do  metal  e  da  tecelagem,  bem  como  nas  atividades  agrícolas,  o 

 que  permitiu  o  aumento  de  produção,  gerando  consequente  excedente  que 

 possibilitou  um  acúmulo  de  riquezas  (ENGELS,  2019).  Surge  uma  classe  dominante, 

 que  detém  os  meios  de  produção  e  os  organiza,  além  de  dominar  a  força  como 

 forma  de  opressão  de  uma  classe  dominada,  à  qual  cabe  a  efetiva  produção  de 

 riqueza     material     a     partir     da     transformação     da     natureza     (LESSA,     2012). 

 Os  meios  de  produção  e  os  acúmulos  decorrentes  da  exploração  do  trabalho 

 pertenciam  ao  homem  e,  com  a  morte  deste,  dado  o  modelo  matrilinear,  essa 

 riqueza  não  era  transmitida  aos  filhos  havidos  no  casamento  deste,  mas  sim  às 

 irmãs  e  irmãos  do  falecido.  Para  romper  essa  ordem  de  coisas,  de  modo  que  o 

 homem  pudesse  deixar  sua  herança  aos  próprios  filhos,  promoveu-se  a  destituição 

 do  direito  materno  e  adotou-se  uma  descendência  patrilinear.  A  organização  familiar 

 assumiu  características  patriarcais,  sob  chefia  absoluta  do  homem  que  subjugou  a 

 mulher  e  arquitetou  uma  relação  de  autoridade  sobre  ela  e  sobre  os  demais 

 membros     do     núcleo     familiar     (ENGELS,     2019). 

 Dada  a  maior  dificuldade  de  se  estabelecer  a  relação  de  filiação  biológica 

 em  relação  ao  homem,  caminha-se  para  o  modelo  monogâmico  de  família,  em  que 

 os  vínculos  conjugais  já  não  podem  mais  ser  facilmente  rompidos  e  a  exigência  de 

 fidelidade  da  mulher  se  acentua,  estabelecendo-se  penalizações  bastante  duras  ao 

 adultério  feminino,  visando  a  assegurar  que  seus  filhos  fossem  descendentes  do  seu 
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 esposo  e,  portanto,  fossem  seus  legítimos  herdeiros.  A  infidelidade  masculina,  não 

 obstante,  ainda  era  socialmente  aceita  e  eventualmente  autorizada  mesmo  pela 

 legislação.  Tem-se,  portanto,  que  a  monogamia  foi,  já  em  sua  gênese,  um  instituto 

 que     se     impunha     apenas     às     mulheres     (ENGELS,     2019). 

 Acurada  é  a  compreensão  de  Ruzyk  (2003)  sobre  essa  diferença  de 

 imposição  da  monogamia  em  razão  dos  gêneros.  O  autor  postula  que  a  mulher 

 sempre  precisou  observar  uma  limitação  em  sentido  endógeno  e  também  exógeno, 

 isto  é,  não  podiam  estabelecer  uma  estrutura  de  várias  conjugalidades  dentro  de  um 

 mesmo  núcleo  familiar,  nem  tampouco  poderiam  manter  diversos  relacionamentos 

 que  constituíssem  entidades  familiares  diversas.  Para  os  homens,  embora  se 

 estendesse  também  a  regra  de  monogamia  endógena,  ao  menos  nas  sociedades 

 ocidentais,  havia  clara  condescendência  da  sociedade  com  relações  de  poligamia 

 exógena.  Essa  distinção  acabou  por  se  constituir,  dada  sua  manutenção  ao  longo  do 

 tempo,     como     um     traço     estrutural. 

 Engels  (2019)  assevera  que  a  família  monogâmica  foi  a  primeira  a  ser 

 formada  por  questões  econômicas  e  não  em  decorrência  de  processos  naturais  da 

 sociedade.  As  finalidades  desse  regime,  expressamente  declaradas,  eram  a 

 manutenção  da  soberania  do  homem  em  relação  às  mulheres  e  a  possibilidade  de 

 transmissão  do  seu  patrimônio  a  herdeiros  que  fossem,  inquestionavelmente, 

 descendentes  biológicos  dos  homens.  Fernandes  (2019)  aduz  que  o  cenário  era  de 

 valorização  da  propriedade  privada,  que  deveria  ser  protegida  face  ao  restante  da 

 sociedade  e,  portanto,  a  instituição  monogâmica  era  um  meio  de  manutenção  dessa 

 propriedade     restrita     ao     grupo     familiar. 

 A  despeito  de  todos  os  esforços  de  controle  e  dominação  da  sexualidade 

 feminina,  contudo,  havia  um  sentimento  de  abandono  da  esposa  em  relação  ao  seu 

 companheiro,  especialmente  considerando  que  estes  podiam  estabelecer  diversas 

 relações  extraconjugais  e,  em  certa  medida,  eram  inclusive  incentivados  a  tal 

 comportamento  como  forma  de  demonstração  de  sua  virilidade  e  para  reforçar  uma 

 posição  de  superioridade.  A  consequência  inevitável  desse  contexto  foi  a 

 infidelidade  feminina,  tornando  a  certeza  da  filiação  mais  instável.  Com  vistas,  então, 

 à  manutenção  da  estrutura  já  instalada  de  transmissão  de  herança  e  preservação  de 

 patrimônio,  foi  acolhida  uma  presunção  moral  de  paternidade  em  decorrência  do 

 casamento,  legitimando-se  o  herdeiro  embora  não  fosse  possível  atestar  o  vínculo 

 biológico     (ENGELS,     2019). 
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 Ressalva-se,  segundo  Engels  (2019),  que  os  membros  das  classes 

 dominadas,  posto  que  desprovidos  de  posse,  não  se  inseriam  nessa  mesma  lógica 

 de  relação  monogâmica  com  vistas  à  transmissão  patrimonial.  O  autor  atribui,  então, 

 o  comportamento  monogâmico  nessas  classes  como  reflexo  de  um  envolvimento 

 amoroso  que  os  impulsionava  à  fidelidade  recíproca.  Lessa  (2012)  se  posiciona  em 

 sentido  diverso  e  defende  que  a  monogamia  também  foi  imposta  às  classes 

 dominadas  pelas  classes  dominantes  como  forma  de  dissolução  dos  vínculos 

 coletivos,  objetivando  assim  fragilizar  a  possibilidade  de  organização  e  resistência 

 dos  trabalhadores  ante  à  violência  imposta  como  meio  de  controle  do  trabalho.  Em 

 todo  caso,  ambos  concordam  com  a  verificação  empírica  de  relacionamentos  de 

 base  monogâmica  tanto  entre  os  membros  da  classe  dominante  quanto  entre  a 

 classe     dominada. 

 Outra  ótica  constantemente  invocada  com  vistas  a  compreender  os 

 comportamentos  monogâmicos  é  a  biológica,  havendo  argumentação  nesse  sentido 

 em  vários  dos  trabalhos  que  buscam  debater  a  origem  desse  modelo  de 

 relacionamento.  Santiago  (2014)  suscita  vários  estudos  sobre  relacionamentos  entre 

 animais  e  também  entre  humanos  para  apontar  que  não  há  indicativos,  quer  de 

 ordem  biológica,  psicológica  ou  antropológica,  que  reconheçam  a  monogamia  como 

 uma  prática  natural,  o  que  se  comprova  pela  não  verificação  de  tal  comportamento 

 entre  diversas  espécies  animais,  bem  como  em  várias  sociedades  humanas  das 

 quais  se  tem  registros,  além  do  fato  de  haver  grande  recorrência  de  relacionamentos 

 poligâmicos     em     localidades     diversas     e     constituídos     ao     longo     do     tempo. 

 Focando  a  atenção  ao  reino  animal,  especificamente  à  classe  dos 

 mamíferos,  o  que  se  observa  é  um  grande  esforço  dos  machos  pela  perpetuação  da 

 espécie  e,  mais  precisamente,  dos  seus  próprios  genes,  havendo  um 

 comportamento  predominante  de  busca  por  uma  maior  quantidade  possível  de 

 fêmeas,  de  sorte  que  se  maximize  a  possibilidade  de  sobrevivência  e  crescimento 

 dos  seus  descendentes.  Costumeiramente  a  responsabilidade  de  prover  a 

 sobrevivência  da  prole  recai  exclusivamente  sobre  a  fêmea.  Apenas  quando  alguma 

 razão  externa  torna  muito  difícil  ou  impossível  que  a  fêmea  garanta  sozinha  a 

 alimentação  e  segurança  dos  filhotes  é  que  o  macho  se  mantém  por  perto, 

 porquanto  a  não  sobrevivência  da  prole  implica  em  desperdício  dos  seus  esforços  de 

 perpetuação     da     espécie     (SILVA,     2012). 
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 As  evidências  apontam,  portanto,  que  a  tendência  mais  forte  do  ponto  de 

 vista  biológico  é  em  favor  da  poligamia  ou  ao  adultério  quando  são  estabelecidas 

 relações  monogâmicas.  Embora  não  seja  possível  se  estabelecer  uma  análise 

 determinista  das  relações  humanas  com  base  em  critérios  exclusivamente 

 biológicos,  fica  afastada  uma  suposta  gênese  da  monogamia  associada  à  natureza 

 humana     (SILVA,     2012). 

 Da  perspectiva  das  teorias  queer  ,  a  intelecção  da  monogamia  requer  uma 

 necessária  compreensão  das  relações  de  gênero  e  de  dominação  masculina  em 

 relação  às  mulheres,  que  tiveram  a  sua  sexualidade  controlada  por  esse  padrão  de 

 comportamento  que  lhes  era  especialmente  cobrado  enquanto  se  mostrava  bastante 

 flexível     em     relação     aos     homens     (FERNANDES,     2019). 

 Veras  (2013)  afirma  que,  em  que  pese  não  haja  uma  homogeneidade  no 

 pensamento  desenvolvido  por  tais  teorias,  tem-se  uma  certa  convergência  para  a 

 percepção  de  que  o  gênero  é  uma  categoria  constituída  a  partir  dos  discursos  e  das 

 normas  que  são  reafirmadas  e  impostas  à  sociedade,  e,  logo,  decorre  de  um 

 exercício  de  poder.  Essas  imposições  visam  a  regulamentar  a  sexualidade  das 

 pessoas,  de  modo  a  compeli-las  a  um  determinado  comportamento  que  é  propagado 

 como  sendo  o  natural,  o  adequado,  o  bem  valorizado,  enquanto  práticas  dissidentes 

 são     marginalizadas. 

 Nessa  linha,  a  instituição  de  um  modelo  de  relações  familiares  baseadas  nos 

 relacionamentos  heterossexuais  e  monogâmicos  como  imperativo  de  conduta  visa  à 

 dominação  daquelas  pessoas  associadas  com  o  gênero  feminino  por  aqueles 

 identificados  com  o  gênero  masculino,  em  uma  relação  de  controle  e  dominação  que 

 tem     por     objetivo     final     a     perpetuação     do     poder     destes     sobre     aquelas     (VERAS,     2013). 

 5.2.     Regulamentação     e     influências 

 Estabelecidas  as  origens  da  monogamia  conforme  diferentes  correntes  de 

 pensamento,  é  necessário  voltar  a  atenção  aos  processos  iniciais  de 

 regulamentação  do  instituto  e  da  família  nele  baseada.  Para  tanto,  serão  usados  os 

 exemplos  da  Mesopotâmia  e  de  Roma.  Serão  debatidas,  ainda,  a  influência  exercida 

 pela  Igreja  Católica  na  difusão  e  nos  contornos  atribuídos  ao  modelo  monogâmico. 

 Encerrando,  será  tratado  o  processo  de  estatização  da  monogamia  que  decorre  da 
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 separação  entre  Estado  e  Igreja  propagada  pela  Revolução  Francesa,  concentrando 

 os  esforços  principalmente  nas  influências  absorvidas  pelo  ordenamento  jurídico 

 brasileiro. 

 Na  linha  histórica  desenhada  por  Engels  (2019),  a  ascensão  da  monogamia 

 ocorre  num  momento  por  ele  denominado  como  de  civilização,  em  oposição  ao 

 estado  selvagem  e  à  barbárie  que  constituem  os  períodos  anteriores.  Nessa  altura  já 

 se     estabeleciam     as     grandes     civilizações     clássicas     que     hoje     conhecemos. 

 O  Código  de  Hamurabi  demonstra  que  os  povos  mesopotâmicos  já  acolhiam 

 uma  estrutura  familiar  baseada  no  patriarcalismo  e  num  modelo  monogâmico  de 

 casamento.  Ali,  como  também  se  verificou  em  diversos  outros  momentos  históricos, 

 a  monogamia  e,  consequentemente,  a  exclusividade  e  fidelidade,  era  fortemente 

 imposta  à  mulher,  mas  exibia  grande  flexibilização  quanto  ao  homem.  Este  estava 

 autorizado  pelo  Código  a  manter  relações  extraconjugais  com  outras  mulheres,  quer 

 fossem  relacionamentos  eventuais  ou  mesmo  duradouros,  constituindo  uma  espécie 

 de  concubinato.  Os  direitos  garantidos  às  esposas,  porém,  não  se  estendiam  a 

 esses     outros     relacionamentos     (LOUZADA,     2014). 

 Azevedo  (2019)  informa  que  o  sistema  social  vigente  na  Mesopotâmia 

 conhecia  formas  diferentes  de  valoração  dos  indivíduos  em  razão  de  seu  gênero.  Os 

 homens  tinham  sua  categorização  social  atrelada  à  sua  relação  com  os  meios  de 

 produção,  isto  é,  se  eram  detentores  de  tais  meios  ou  se,  ao  contrário,  apenas 

 disponibilizavam  a  própria  força  de  trabalho.  Já  as  mulheres  eram  classificadas  a 

 partir  do  relacionamento  que  estabeleciam  com  um  homem  que  seria,  então,  sua 

 fonte  de  recursos  financeiros,  de  forma  que  parte  das  mulheres  era  tida  como 

 respeitáveis,  quando  casadas  ou  ainda  dependentes  dos  seus  pais,  enquanto  sobre 

 outras  era  posta  a  pecha  de  não  respeitáveis,  demonstrando  que  os  parâmetros  se 

 afinavam     com     o     patriarcalismo. 

 Na  Grécia  e  Roma  antigas,  o  casamento  era  originalmente  visto  como  uma 

 questão  eminentemente  privada,  cujo  controle  e  regulamentação  cabia  apenas  aos 

 interessados  em  cada  vínculo.  Ambas  as  sociedades,  contudo,  começaram  a 

 exercer  um  esforço  regulatório  especialmente  a  partir  dos  primeiros  séculos  D.C. 

 (SILVA,     2012). 

 Já  no  Século  I,  o  Império  Romano  editou  um  conjunto  de  normas 

 denominado  Leis  Matrimoniais  de  Augusto,  em  referência  ao  Imperador  Augusto, 

 que  visava  a  reger  questões  relativas  ao  casamento,  às  relações  extraconjugais  e  à 
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 prostituição.  Esse  rol  normativo  representou  a  positivação  de  determinados 

 costumes  já  difundidos  em  Roma,  tornando-os  imperativos  em  detrimento  de  outras 

 práticas     também     recorrentes     entre     a     população     (AZEVEDO,     2019). 

 Em  seu  bojo,  esse  conjunto  normativo  imperial  trazia  punições  que 

 pretendiam  restringir  comportamentos  tidos  como  reprováveis  ao  mesmo  tempo  em 

 que  também  previa  benefícios  para  estimular  certas  práticas  que  atendiam  aos 

 interesses  estatais.  A  título  exemplificativo,  menciona-se  que  os  casais  que  tivessem 

 uma  prole  composta  por  pelo  menos  três  filhos  eram  beneficiados  com  maiores 

 facilidades  de  ascensão  nas  carreiras  para  o  homem  e  com  a  concessão  de  uma 

 maior     liberdade     em     favor     da     mulher     (AZEVEDO,     2019). 

 O  controle  sobre  a  sexualidade  feminina  também  foi  marca  presente  entre 

 os  romanos,  que  dividiam  as  mulheres  entre  matronas  e  prostitutas.  Aquelas  eram 

 as  mulheres  bem  vistas,  que  dependiam  financeiramente  do  seu  pai,  quando 

 solteiras,  ou  do  seu  marido,  quando  já  casadas.  Noutro  prisma,  as  prostitutas  eram 

 socialmente  reprovadas  e  estabeleciam  relação  de  dependência  com  um  ou  mais 

 homens  que  fossem  seus  clientes,  demonstrando  que  em  todo  o  referencial  utilizado 

 era  sempre  de  dependência  financeira  em  relação  ao  sujeito  do  gênero  masculino 

 (AZEVEDO,     2019). 

 A  fidelidade  era  imposta  como  regra  às  mulheres,  conformando-se  com  o 

 modelo  patriarcal  então  dominante.  Qualquer  matrona  casada  que  cometesse 

 adultério  deveria  ser  expurgada  do  vínculo  familiar  de  maneira  definitiva, 

 convertendo-se  então  em  uma  prostituta,  cuja  sobrevivência  dependeria  dos  próprios 

 clientes     (AZEVEDO,     2019). 

 É  preciso  dizer  que  o  movimento  de  passagem  dos  casamentos,  saindo  de 

 uma  esfera  privada  para  uma  questão  pública,  sujeita  a  intensa  regulação,  enfrentou 

 forte  resistência  entre  as  classes  mais  abastadas  de  Roma  (AZEVEDO,  2019). 

 Igualmente  foi  rechaçada,  a  princípio,  a  tentativa  de  interferência  da  Igreja  Católica 

 sobre  a  questão,  pois  o  intento  geral  era  que  a  regulação  fosse  dada  pelos 

 interesses     e     necessidades     daqueles     que     contraiam     o     casamento     (SILVA,     2012). 

 Não  obstante,  a  Igreja  Católica  passa  a  realizar  considerável  interferência  no 

 instituto  do  casamento  a  partir  do  século  IX,  atingindo  uma  posição  de  dominância 

 na  matéria  a  partir  do  século  XII,  dada  a  crescente  influência  política  assumida  pelas 

 autoridades  eclesiásticas.  Aplicou-se,  então,  uma  concepção  de  casamento  baseada 

 na     monogamia     e     na     indissolubilidade     do     vínculo     conjugal     (FERNANDES,     2019). 
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 O  casamento  logo  perdeu  sua  natureza  de  relação  humana  entre  pessoas  e 

 recebeu  o  status  de  sacramento,  isto  é,  tornou-se  algo  sagrado  e,  por  isso  mesmo, 

 precisava  obedecer  ao  modelo  estabelecido  pela  Igreja.  O  objetivo  principal  desta 

 instituição  com  a  imposição  de  uma  regulamentação  heterônoma  era  reger  o 

 casamento     com     base     nos     seus     próprios     conceitos     morais     (ALMEIDA,     2016). 

 Fernandes  (2019)  ventila  haver  também  um  interesse  de  ordem  econômica 

 da  Igreja  Católica  no  regramento  propagado,  especialmente  no  que  tange  à 

 monogamia  e  indissolubilidade.  Segundo  a  autora,  um  modelo  mais  livre  que 

 permitisse  multiplicidade  de  conjugalidades  ou  ainda  sucessivos  casamentos 

 contribuiria  para  uma  maior  quantidade  de  filhos,  notadamente  entre  as  classes 

 aristocráticas,  havendo  pois  um  maior  número  de  herdeiros  potenciais.  Uma 

 estruturação  mais  restrita  abria  maior  possibilidade  de  que  as  pessoas  ricas  não 

 tivessem  a  quem  transferir  seus  patrimônios  em  caso  de  morte,  hipótese  em  que  à 

 própria     Igreja     seriam     enviados     os     bens. 

 De  qualquer  modo,  com  vistas  a  permitir  pleno  controle  e  reafirmar  o  caráter 

 público  dos  casamentos,  uma  das  primeiras  atitudes  adotadas  foi  a  determinação  de 

 que  a  celebração  do  casamento  ocorresse  nos  templos  religiosos,  à  vista  de  todos, 

 em  oposição  à  prática  antiga  de  celebração  em  ambientes  domésticos.  Também  se 

 instituiu  a  necessidade  de  realizar  o  registro  escrito  dos  casamentos  contraídos,  ato 

 que  talvez  seja  o  mais  relevante  e  importante  para  fiscalização  das  relações 

 estabelecidas     e     da     sua     obediência     ao     modelo     estabelecido     (SILVA,     2012). 

 Tão  bem  sucedida  foi  essa  estratégia  para  os  fins  a  que  se  destinava,  que 

 mesmo  quando,  posteriormente,  o  casamento  foi  transferido  ao  controle  laico  do 

 Estado,  os  procedimentos  de  registro  público  com  consequente  controle  e 

 regulamentação  se  mantiveram,  sem  que  o  caráter  privado  anterior  tenha  se 

 restabelecido  (SILVA,  2012).  Outrossim,  mesmo  na  contemporaneidade  ainda  é 

 possível  se  perceber  reflexos  da  influência  católica  na  cultura,  nos  costumes  e  na 

 legislação  de  vários  países,  notadamente  nos  ocidentais  que  contam,  em  geral,  com 

 uma     população     majoritariamente     professante     do     cristianismo     (FERNANDES,     2019). 

 No  Século  XVI,  com  o  fim  da  Idade  Média  e  o  surgimento  de  movimentos  de 

 reforma  protestante  que  contestavam  determinados  dogmas  católicos,  entre  os  quais 

 o  casamento,  a  Igreja  Católica  precisou  adotar  medidas  com  vistas  a  conter  seu 

 capital  de  influência.  Para  tanto,  foi  instaurado  o  Concílio  de  Trento  que  editou  e 
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 sistematizou  um  conjunto  de  normas  especificamente  voltadas  ao  matrimônio 

 (SILVA,     2012). 

 Os  documentos  originados  do  Concílio  estruturaram  um  rol  de  causas  que 

 impediam  a  contração  do  casamento  entre  duas  pessoas,  sendo  a  existência  de 

 laços  de  parentesco  a  base  central  desses  impedimentos.  Reafirmou-se  que  o  único 

 modelo  válido  de  relação  conjugal  era  aquele  fundado  no  casamento  indissolúvel  e 

 que  observava  a  monogamia  como  seu  princípio  estruturante.  Assim,  tanto  homens 

 quanto  mulheres  estavam  proibidos  de  manter  qualquer  relação  extraconjugal,  quer 

 de  natureza  esporádica  ou  estável.  Mesmo  os  homens  solteiros  eram  proibidos  de 

 manter     concubinas     (ALMEIDA,     2016). 

 Portugal,  nesse  período,  tinha  um  governo  monárquico  que  guardava  íntima 

 relação  com  a  religião  católica.  Por  essa  razão,  as  disposições  do  Concílio  de  Trento 

 encontraram  ali  solo  fértil  e  acabaram  penetrando  de  forma  bastante  acentuada  no 

 ordenamento  jurídico  daquele  país,  com  muitas  normas  eclesiásticas  sendo 

 expressamente  incorporadas  às  legislações  civis  na  matéria  do  casamento, 

 estabelecendo  uma  espécie  de  reforço  das  determinações  religiosas.  Além  disso, 

 constatou-se  um  esforço  da  monarquia  de  fazer  as  disposições  do  Concílio  de 

 Trento  circularem  entre  a  população  e  entre  comunidades  e  autoridades  religiosas 

 (SILVA,     2012). 

 O  Brasil,  que  era  colônia  portuguesa,  acabou  sendo  submetido  igualmente  à 

 influência  do  regramento  canônico  sobre  o  casamento  e  a  organização  familiar.  Em 

 algumas  situações  de  conflito  entre  as  normas  pré-estabelecidas  para  o  Brasil  com 

 aquelas  definidas  pela  Igreja  Católica,  as  disposições  tridentinas  se  sobrepunham  às 

 regras      civis     (ALMEIDA,     2016). 

 Nem  mesmo  a  Declaração  de  Independência  realizada  em  1824  cessou 

 tamanha  influência  religiosa  sobre  o  regramento  familiar  brasileiro.  Não  houve,  no 

 período  imperial,  edição  de  norma  própria  relativa  ao  Direito  de  Família.  Em  1827, 

 um  Decreto  Imperial  fixou  o  Concílio  de  Trento  como  fonte  das  disposições  para  o 

 casamento     em     todo     o     território     do     Império     (SILVA,     2012). 

 É  forçoso  reconhecer,  entretanto,  que  as  normas  do  direito  canônico  não 

 conseguiram  penetrar  de  modo  absoluto  nas  organizações  sociais  brasileiras.  As 

 famílias  mais  abastadas  eram,  efetivamente,  estabelecidas  a  partir  do  casamento, 

 adequando-se  ao  formato  firmado  pela  Igreja,  mas  as  relações  extraconjugais 

 mantidas  pelos  homens  eram  habituais  e,  de  certo  modo,  até  incentivadas  como 
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 reforço  à  demonstração  de  virilidade,  característica  então  muito  valorizada.  Os 

 senhores  de  escravos  frequentemente  mantinham  relacionamentos  duradouros  com 

 suas  escravas,  dos  quais  muitas  vezes  advinham  prole,  mas  aos  quais  não  era  dado 

 reconhecimento  familiar,  relegando-se  o  vínculo  à  ilegitimidade.  Entre  a  população 

 menos  abastada  a  contração  de  casamento  era  pouco  usual,  sendo  abundantes  os 

 relacionamentos  constituídos  à  margem  da  legalidade  por  conta  da  grande 

 burocracia  e  dispêndio  financeiro  para  formalização  do  laço  matrimonial  (ALMEIDA, 

 2016). 

 A  Revolução  Francesa  representou,  mormente  no  continente  europeu,  um 

 marco  da  separação  entre  o  Estado  e  a  Igreja.  A  partir  de  então,  a  regulamentação 

 do  casamento  abandonou  o  Direito  Canônico  como  sua  fonte  maior,  passando  a  ter 

 o  Estado  como  centro  de  emanação  normativa.  Contudo,  o  modelo  afixado  guardava 

 perceptível  similaridade  àquele  imposto  pela  Igreja  Católica,  demonstrando  que  a 

 influência  cristã  não  estava  banida.  O  casamento  não  perdeu  seus  atributos  públicos 

 e  continuava  sendo  visto  como  uma  instituição  a  serviço  e  sob  absoluto  controle  do 

 Estado     e     não     de     seus     próprios     membros     (SILVA,     2012). 

 Fernandes  (2019)  corrobora  este  entendimento  e  afirma  que,  na  prática,  o 

 que  se  constata  é  que  diversos  elementos  de  ordem  moral  religiosa  continuaram  a 

 impregnar  os  ordenamentos  jurídicos  ocidentais.  Para  a  autora,  a  imposição  de 

 comportamentos  que  se  baseiam  nesses  atributos  religiosos,  ainda  que 

 estabelecidos     por     força     da     lei     civil,     implica     em     lesão     à     laicidade. 

 No  Brasil,  apenas  quando  da  Proclamação  da  República,  ocorrida  em  1889, 

 é  que  se  instituiu  uma  separação,  ainda  que  de  natureza  muito  mais  formal  do  que 

 material,  entre  o  Estado  e  a  Igreja.  Até  então,  mesmo  os  registros  de  casamentos, 

 nascimentos  e  óbitos  eram  feitos  com  exclusividade  pela  Igreja,  sem  que  qualquer 

 registro     semelhante     fosse     mantido     pelo     poder     público     (SILVA,     2012). 

 A  Constituição  de  1891  ventilava  um  rígido  afastamento  da  Igreja  dos 

 assuntos  civis,  chegando  até  mesmo  a  negar  efeitos  ao  casamento  que  fosse 

 realizado  no  âmbito  religioso  e  passando  a  reconhecer  exclusivamente  o  casamento 

 civil.  Não  obstante,  quando  da  edição  do  Código  Civil  de  1916,  constatou-se  que 

 diversas  regras  de  origem  tridentinas  continuavam  vigentes,  tendo  sido  meramente 

 transportadas  ao  ordenamento  civilista,  tais  quais  a  indissolubilidade  do  vínculo 

 conjugal,  os  impedimentos  ao  casamento,  as  regras  de  publicidade  e  registro  do  ato, 

 a     heterossexualidade     e     monogamia     compulsórias     (ALMEIDA,     2016). 
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 Silva  (2012)  recorda  que  as  codificações  civis  editadas  nesse  momento 

 histórico  se  colocaram  como  legislações  acima  de  qualquer  efemeridade  temporal, 

 pois  eram  compreendidos  como  positivações  do  direito  natural,  logo  definitivos  e  não 

 sujeitos  a  mudanças  com  o  curso  do  tempo.  Destarte,  a  monogamia,  que  foi  inscrita 

 como  regra  geral  para  o  reconhecimento  de  formações  familiares  aspirando  a  uma 

 proteção  patrimonial,  foi  tida  como  uma  verdade  imutável  e  inquestionável,  tendo 

 mantido  essa  posição  ao  menos  até  o  final  do  Século  XX.  Tratando-se  de  dogma 

 inquestionável,  a  monogamia  deu  causa  a  espaços  de  não-direito  que  incluíam 

 qualquer  espécie  de  relação  que  não  se  fundasse  em  um  casamento  monogâmico. 

 No     Direito     brasileiro     isso     se     concretiza     na     figura     do     concubinato. 

 A  prevalência  do  casamento  monogâmico  como  única  forma  válida  de 

 constituição  de  família  se  manteve  vigente  em  todos  os  textos  constitucionais  até  a 

 Carta  Magna  de  1967  e  posterior  Emenda  Constitucional  01/1969.  No  cotidiano, 

 porém,  o  que  se  percebeu  foi  uma  redução  cotidiana  na  influência  da  moral  religiosa 

 nos  costumes.  Foram  relevantes  para  tal  mudança  o  processo  de  urbanização 

 ocorrido  no  brasil  e  a  crescente  garantia  de  direitos  às  mulheres,  que  acabou  por 

 reduzir     o     grau     de     submissão     destas     à     figura     masculina     (ALMEIDA,     2016). 

 No  âmbito  legislativo,  merecem  destaque  duas  iniciativas,  quais  sejam  a 

 aprovação  do  Estatuto  da  Mulher  Casada,  que  reconheceu  a  plenitude  da 

 capacidade  civil  às  mulheres  casadas,  e  a  promulgação  da  Emenda  Constitucional 

 09/1977  que  incluiu  no  ordenamento  jurídico  a  possibilidade  do  divórcio,  extinguindo 

 a     indissolubilidade     do     casamento     (ALMEIDA,     2016). 

 Foi  apenas  com  a  Constituição  da  República  de  1988,  portanto,  que  o 

 formato  familiar  definido  no  Concílio  de  Trento  deixou  de  ser  absoluto  no  Brasil, 

 sendo  assegurado  o  reconhecimento  jurídico  de  núcleos  que  não  se  formassem  a 

 partir     do     casamento,     consagrando-se     a     pluralidade     familiar.     (ALMEIDA,     2016). 

 5.3.     Previsões     legais     associadas     à     monogamia 

 A  despeito  das  profundas  mudanças  promovidas  pela  Constituição  de  1988, 

 o  ordenamento  infraconstitucional  ainda  mantém  um  regramento  que  em  muito  se 

 assemelha     ao     modelo     anterior     e     unitário     do     casamento. 
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 É  certo  que  determinados  dispositivos  do  Código  Civil  e  até  do  Código  Penal 

 são  reclamados  para  lastrear  a  imposição  de  um  modelo  familiar  baseado  na 

 monogamia.  Importa,  pois,  que  se  execute  uma  análise  destas  disposições  legais, 

 como  forma  de  compreender  a  sistemática  formada  e,  assim,  ter  os  elementos 

 necessários  à  investigação  da  natureza  jurídica  da  monogamia  que  se  efetuará  no 

 próximo     tópico. 

 Não  se  tem  por  objetivo,  aqui,  desenvolver  um  profundo  debate  sobre  cada 

 uma  das  previsões  legais  que  se  seguem,  mas  apenas  elencar  tais  dispositivos, 

 demonstrando  em  linhas  gerais  sua  aplicação  e  a  correlação  que  se  estabelece  de 

 cada  um  deles  com  a  monogamia,  destacando  as  permissões  ou  proibições  daí 

 decorrentes  para  que  se  tenha  em  mente  o  parâmetro  geral  do  tratamento  que  o 

 ordenamento     jurídico     dispensa     a     esta     matéria. 

 5.3.1.     Impedimento     ao     casamento     de     pessoa     casada 

 O  artigo  1.521  do  Código  Civil  Brasileiro  elenca  as  causas  impeditivas  ao 

 casamento,  dentre  as  quais  consta,  em  seu  inciso  VI,  a  vedação  de  que  uma  pessoa 

 já  casada  contraia  novas  núpcias  (ALMEIDA,  2016).  Farias  e  Rosenvald  (2016) 

 destacam  que  o  impedimento  se  mantém  enquanto  durar  o  vínculo  formal  do 

 primeiro  matrimônio,  deixando  de  produzir  efeitos  apenas  com  a  extinção  deste,  quer 

 pelo     divórcio,     morte     do     cônjuge     ou     reconhecimento     de     nulidade/anulação     do     ato. 

 Importa  considerar  que  a  incidência  de  uma  das  causas  impeditivas  enseja  a 

 nulidade  do  casamento  que  venha  a  ser  celebrado  em  desacordo  com  as 

 disposições  legais,  de  modo  que  este  não  produza  efeitos  jurídicos  para  as  partes, 

 salvo  na  hipótese  do  casamento  putativo,  quando  o  cônjuge  desconhecia  a  situação 

 de     já     casado     do     outro,     revestindo-se,     portanto,     de     boa-fé     subjetiva     (RUZYK,     2003). 

 Assim,  na  eventualidade  de  alguém  contrair  matrimônio  já  sendo 

 formalmente  casado,  o  segundo  enlace  será  nulo  e  não  poderá  ser  convalidado  com 

 a  extinção  posterior  do  primeiro  casamento,  porquanto  no  momento  da  celebração 

 pesava  a  proibição  legal.  A  única  exceção  admitida  é  quando  ocorre  a  decretação  de 

 nulidade  da  primeira  núpcia,  haja  vista  o  efeito  ex  tunc  que  afasta  a  existência  de 

 causa     impeditiva     (TEPEDINO;     BARBOZA;     MORAES,     2014). 
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 Da  análise  combinada  do  referido  dispositivo  com  o  artigo  1.727,  também  do 

 Código  Civil,  subtrai-se  que  as  pessoas  casadas  ficam  igualmente  impedidas  de 

 constituir  união  estável  (TEPEDINO;  BARBOZA;  MORAES,  2014).  Há  aqui,  porém, 

 uma  ressalva  voltada  às  pessoas  que,  embora  formalmente  casadas,  se  achem 

 separadas  de  fato,  que  ficam  legalmente  autorizadas  a  constituir  união  estável  com 

 outrem     (ALMEIDA,     2016). 

 Não  se  olvide  dizer  que  o  elemento  apto  a  ensejar  o  impedimento  é  a 

 existência  de  um  casamento  formal,  não  havendo  qualquer  menção  a  uma  proibição 

 que  decorra  de  uma  prévia  união  estável.  Deste  modo,  não  subsiste  neste  ponto 

 uma  vedação  legal  à  constituição  de  duas  uniões  estáveis  simultâneas,  porque 

 ausente  o  elemento  casamento  que  é  relevante  para  a  incidência  da  causa 

 impeditiva.     (ALMEIDA,     2016). 

 Farias  e  Rosenvald  (2016)  ventilam,  contudo,  que  embora  alguém  que 

 conviva  em  união  estável  possa  contrair  casamento  com  terceiro,  tal  conduta  levará 

 a     um     automático     desfazimento     do     vínculo     convivencial. 

 Ressalte-se,  por  fim,  que  a  celebração  de  casamento  estritamente  religioso, 

 sob  o  qual  não  incidam  os  efeitos  previstos  no  artigo  1.515  do  Código  Civil,  não  tem 

 o     condão     de     constituir     impedimento     (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 

 5.3.2.     Tipo     penal     da     bigamia 

 Em  seu  artigo  235,  o  Código  Penal  tipifica  a  conduta  de  pessoa  que,  sendo 

 formalmente  casada,  contrai  novas  núpcias  devidamente  habilitadas  e  legitimadas 

 pela  lei  civil  (NUCCI,  2017).  Igualmente  incorre  no  tipo  penal  ora  referido  aquele  que, 

 embora  solteiro,  divorciado  ou  viúvo,  desposa  outrem  que  sabidamente  já  é  casado 

 (ALMEIDA,     2016). 

 Trata-se  de  uma  situação  jurídica  verificada  do  ponto  de  vista 

 exclusivamente  formal,  pouco  importando  se  faticamente  ocorre  a  simultaneidade  de 

 vínculos  familiares.  Assim,  mesmo  que  os  cônjuges  estejam  separados  de  fato, 

 qualquer  um  deles  que  contrair  novo  casamento  incorrerá  no  tipo  penal  da  bigamia 

 (RUZYK,     2003) 

 Bitencourt  (2018)  ressalva  que  eventual  nulidade  ou  anulação  do  primeiro 

 matrimônio,  bem  como  a  anulação  do  segundo  casamento  por  razão  diversa  da 
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 bigamia,  afasta  a  configuração  de  crime  no  caso  concreto.  Da  mesma  forma,  a 

 existência  de  um  matrimônio  prévio  que  tenha  sido  celebrado  apenas  no  âmbito 

 religioso,     sem     a     produção     de     efeitos     civis,     não     se     adequa     à     conduta     tipificada. 

 O  bem  jurídico  que  se  busca  tutelar  é  a  própria  ordem  familiar  e  a  instituição 

 do  casamento,  motivo  pelo  qual  o  processamento  da  bigamia  não  depende  de 

 representação  do  cônjuge  originário,  bem  como  não  se  atribui  relevância  jurídica  às 

 percepções  deste  quanto  à  conduta  do  bígamo,  não  sendo  possível  cogitar  uma 

 excludente     de     ilicitude     caso     aquele     não     se     sinta     ofendido     (SILVA,     2012). 

 Representando  parcela  considerável  da  doutrina,  Nucci  (2017)  entende  que 

 o  sujeito  passivo  do  crime  de  bigamia  seria  o  próprio  Estado,  pois  sobre  ele  recai  o 

 maior  interesse  em  proteger  a  família  enquanto  base  da  sociedade.  De  modo 

 diverso,  Bitencourt  (2018)  prega  que  as  vítimas  do  crime  de  bigamia  seriam  aquele 

 que  contrai  o  segundo  matrimônio  sem  conhecer  a  condição  de  casado  do  bígamo, 

 assim  como  o  cônjuge  originário,  porque  estão  diretamente  relacionados  com  a 

 conduta     perpetrada. 

 Cumpre  ressaltar  que  o  tipo  penal  em  escrutínio  se  refere  exclusivamente  à 

 contração  de  casamentos  com  efeitos  civis,  de  sorte  que  sua  abrangência  não  pode 

 ser  estendida  (LÔBO,  2018).  Assim,  mesmo  que  a  Constituição  já  reconheça  outras 

 conformações  familiares,  como  a  União  Estável,  estas  não  são  relevantes  para  a 

 configuração  do  crime  de  bigamia  (NUCCI,  2017).  Nessa  linha,  não  poderá  ser 

 penalizado  aquele  que,  sendo  casado,  constitui  união  estável  com  terceiro,  e 

 tampouco  incorre  em  conduta  típica  a  pessoa  que,  simultaneamente,  constitui  duas 

 uniões     estáveis     (ALMEIDA,     2016). 

 Do  ponto  de  vista  histórico,  é  preciso  reconhecer  que  a  condenação  à 

 contração  de  múltiplos  casamentos  sempre  foi  uma  realidade  no  ordenamento 

 jurídico  brasileiro.  O  Código  Criminal  Imperial  cominava  pena  de  prisão  e  trabalhos 

 forçados,  além  de  multa,  a  quem  incorresse  no  crime  de  bigamia.  Com  a  edição  do 

 Código  Penal  de  1890,  o  nomem  iuris  do  crime  passou  a  ser  poligamia, 

 mantendo-se,  porém,  a  essência  da  tipificação,  e  a  pena  a  ele  atribuída  era  de 

 prisão     (BITENCOURT,     2018) 

 Vê-se  que  a  criminalização  da  bigamia  se  perfila  idealmente  à  concepção  de 

 família  matrimonializada,  hierarquizada  e  patriarcal  que  se  verificava  entre  nós  antes 

 do  advento  da  Constituição  da  República  de  1988.  Deixou  de  ter  sentido,  porém, 

 quando  a  Lei  Maior  acolheu,  em  seu  seio,  um  modelo  familiar  plural,  pautado  pela 
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 igualdade  material  e  pela  relação  democrática  entre  seus  membros  (TEPEDINO; 

 BARBOZA;     MORAES,     2014) 

 Consonante  é  o  entendimento  de  Santiago  (2014),  que  aduz  não  haver 

 sequer  proteção  constitucional  direcionada  à  instituição  do  casamento  por  si  só,  mas 

 sim  à  família  e  apenas  na  medida  em  que  esta  cumpra  sua  função  social  de  garantir 

 o  pleno  desenvolvimento  dos  seus  componentes.  Além  disso,  o  autor  apresenta 

 críticas  à  utilização  do  Direito  Penal,  que  deveria  ser  a  ultima  ratio  ,  com  vistas  à 

 manutenção  de  um  modelo  monogâmico  que  não  mais  prevalece  no  âmbito  do 

 Direito     de     Família. 

 5.3.3.     Os     deveres     de     fidelidade     e     de     lealdade     e     a     boa-fé 

 O  Código  Civil  se  dedicou  a  estipular  um  rol  de  deveres  a  serem  observados 

 por  cônjuges  e  por  companheiros  na  constância  de  seus  respectivos  vínculos 

 conjugais,  impondo,  assim,  regras  afeitas  ao  âmbito  mais  íntimo  dos 

 relacionamentos. 

 No  que  tange  ao  casamento,  o  primeiro  dos  deveres  previstos,  com  redação 

 constante  do  Art.  1.566,  I,  do  Código  Civil,  é  o  de  fidelidade  recíproca,  que  é 

 colocado  como  uma  expressão  natural  da  monogamia  (DIAS,  2021).  Sua  análise 

 doutrinária  se  dá,  frequentemente,  associada  ao  dever  de  respeito  e  consideração 

 mútuos,  que  é  tratado  no  inciso  V  do  mencionado  artigo  (FARIAS;  ROSENVALD, 

 2016). 

 A  fidelidade  recíproca  tem  por  objetivo  impedir  que  uma  pessoa  casada 

 mantenha  relações  sexuais,  ou  pratique  atos  libidinosos  em  geral,  mesmo  que  sem  a 

 ocorrência  de  conjunção  carnal,  com  terceiros  estranhos  à  conjugalidade 

 estabelecida  (TEPEDINO;  BARBOZA;  MORAES,  2014).  A  infidelidade,  porém,  só 

 restará  configurada  na  medida  em  que  significar  lesão  também  ao  respeito  e 

 consideração  mútuos  que  se  espera  no  casamento,  isto  é,  na  medida  em  que 

 eventuais  relações  afetivas  e  sexuais  com  outrem  forem  de  encontro  aos  pactos  de 

 fidelidade  estabelecidos  pelo  casal,  considerando  a  liberdade  de  que  as  partes 

 gozam  para  estabelecer  os  próprios  limites  de  comportamentos  que  entendam 

 possíveis     e     funcionais     àquela     relação     (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 
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 Maria  Berenice  Dias  (2021)  classifica  o  dever  de  fidelidade  como  uma  norma 

 social,  estrutural  e  moral,  mas  ressalta  que  a  sua  desobediência  não  admite  mais 

 nenhuma  punição,  quer  na  esfera  cível  ou  na  criminal.  Coincidente  é  o  pensamento 

 de  Veras  (2013)  que  aduz  haver  um  processo  de  flexibilização  desse  dever  conjugal. 

 Para  a  autora,  a  supressão  do  crime  de  adultério,  antes  previsto  no  Art.  240  do 

 Código  Penal,  marca  o  ponto  inicial  da  dita  flexibilização,  enquanto  a  Emenda 

 Constitucional  66  de  2010  represente  o  seu  ápice,  pois  autorizou  a  possibilidade  de 

 divórcio  sem  que  se  avaliasse  a  culpa  dos  cônjuges  pelo  término,  esvaziando  o  uso 

 da  infidelidade  como  justificativa  para  o  rompimento  e,  consequentemente,  obstando 

 a     utilização     desse     comportamento     como     causa     de     eventuais     sanções. 

 Quanto  ao  adultério,  Madaleno  (2018)  sustenta  que,  embora  tenha  sido 

 descriminalizado,  a  existência  anterior  do  tipo  penal  demonstra  a  relevância  e 

 acolhimento  que  se  dá  à  monogamia.  Noutra  perspectiva,  Veras  (2013)  afirma  que  a 

 reforma  do  Código  Penal  demonstrou  que  a  fidelidade  deixou  de  ser  um  bem  jurídico 

 com  relevância  que  amparasse  a  sua  proteção  na  seara  penal.  Farias  e  Rosenvald 

 (2016)  caminham  para  a  mesma  conclusão  e  argumentam  que  a  fidelidade  deixou 

 de  ser  um  verdadeiro  dever  jurídico,  convertendo-se  apenas  em  uma  opção  a  ser 

 feita  por  cada  pessoa  quando  da  decisão  de  estabelecer  relacionamento  afetivo  com 

 outra. 

 Valioso  ressalvar,  em  todo  caso,  que  os  deveres  conjugais,  qualquer  que 

 seja  a  natureza  jurídica  a  eles  atribuída,  operam  efeitos  apenas  inter  partes  ,  não 

 sendo  possível,  em  nenhuma  hipótese,  sua  oponibilidade  em  relação  a  terceiros  que 

 não     sejam     partícipes     do     vínculo     matrimonial     (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 

 O  dever  de  fidelidade  não  é,  ao  menos  de  forma  expressa,  previsto  em 

 relação  à  união  estável.  Conforme  dicção  do  Art.  1.724  do  Código  Civil,  o  que  se 

 exige  dos  companheiros  é  que  pautem  a  sua  relação  a  partir  da  lealdade.  De  acordo 

 com  Tepedino,  Barboza  e  Moraes  (2014),  a  integral  compreensão  do  dever  de 

 lealdade  deve  levar  em  consideração  que  o  conceito  abraçado  pela  legislação 

 civilista     é     amplo,     abarcando     a     franqueza,     a     sinceridade     e     o     companheirismo. 

 Parte  da  doutrina  realiza  um  esforço  argumentativo  para  estabelecer  a 

 fidelidade  como  um  dos  elementos  intrínsecos  à  lealdade.  Silva  (2012)  recorda, 

 porém,  que  o  casamento  e  a  união  estável,  embora  guardem  diversas  similaridades, 

 são  institutos  diversos,  de  modo  que  não  deve  se  realizar  uma  transposição  da 

 regulamentação  de  um  para  o  outro,  sob  pena  de  se  promover  uma 
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 matrimonialização  da  união  estável,  desconsiderando-se,  assim,  o  próprio  espírito 

 que  justificou  a  inclusão  desta  como  modelo  de  organização  familiar,  qual  seja  o 

 acolhimento  das  famílias  não  matrimoniais  e  não  submetidas  a  registro,  mas 

 espontâneas     e     faticamente     constituídas. 

 Com  efeito,  o  dever  de  lealdade  parece  estar  mais  associado  à  necessidade 

 de  que  os  companheiros  pautem  sua  convivência  na  honestidade  recíproca,  se 

 abstendo  de  conduta  falsa  ou  traiçoeira  em  relação  a  quem  consigo  divide  seu 

 cotidiano,     isto     tudo     em     razão     da     própria     natureza     fática     da     relação     ali     estabelecida. 

 Exsurge,  neste  tópico,  a  necessidade  de  se  avaliar  a  incidência  da  boa-fé 

 sobre  as  condutas  que  se  mostram  potencialmente  violadoras  da  fidelidade  e  da 

 lealdade,  trazendo-se  um  recorte  específico  às  famílias  simultaneamente 

 estabelecidas,  de  modo  que  se  possa  verificar  a  ocorrência  de  eventual  óbice  ao  seu 

 reconhecimento. 

 A  doutrina  estabelece  duas  dimensões  da  boa-fé:  subjetiva  e  objetiva.  A 

 primeira  se  relaciona  com  uma  confiança  própria,  intrínseca  do  sujeito,  enquanto  a 

 segunda     está     vinculada     à     confiança     que     se     deposita     em     outra     pessoa     (DIAS,     2021). 

 Gurgel  (2008)  define  a  boa-fé  subjetiva  como  um  estado  de  consciência  do 

 sujeito  em  uma  relação  jurídica,  estando  inserida  em  seu  foro  íntimo.  Trata-se, 

 portanto,  da  forma  como  alguém  se  coloca  diante  de  um  fato  ou  de  uma  pessoa. 

 Assim,  quem  se  reveste  de  boa-fé  subjetiva  na  prática  de  atos  jurídicos  o  faz 

 acreditando  em  sua  lisura,  certo  de  não  haver,  ali,  qualquer  espécie  de  vício  ou 

 invalidade. 

 Já  a  boa-fé  objetiva  versa  sobre  uma  determinada  conduta  que  se  espera 

 das  pessoas,  um  dever  ser  projetado  de  acordo  com  ditames  éticos  (RUZYK,  2003). 

 É  uma  cláusula  geral  aplicável  às  partes  das  relações  jurídicas  que  exige 

 comportamentos  leais  e  respeitosos  à  confiança  reciprocamente  estabelecida  (DIAS, 

 2021).  A  gênese  do  conceito  se  dá  no  âmbito  dos  negócios  jurídicos,  mas  a  natureza 

 principiológica  que  lhe  foi  atribuída  faz  com  que  sua  aplicação  se  dê  em  todos  ramos 

 do     Direito     (GURGEL,     2008). 

 No  que  tange  às  relações  familiares,  a  boa-fé  impõe  que  os  comportamentos 

 sejam  coerentes  e  pautadas  pela  lealdade,  preservando-se  as  expectativas  que 

 tenham  sido  razoavelmente  desenvolvidas  em  decorrência  dos  vínculos 

 estabelecidos,  com  abrangência  às  questões  patrimoniais  e  também  ao  conteúdo 

 pessoal  ou  existencial  (FARIAS;  ROSENVALD,  2016).  Devem  imperar,  portanto, 
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 condições  favoráveis  à  manutenção  da  confiança  entre  os  membros  do  núcleo 

 familiar,  bem  como  ao  pleno  desenvolvimento  da  personalidade  de  cada  um  dos 

 integrantes,  velando-se  pela  dignidade  da  pessoa  humana  dos  envolvidos 

 (GURGEL,     2008). 

 Considerando  as  duas  dimensões  da  boa-fé,  a  análise  de  sua  aplicação  à 

 hipótese  das  uniões  simultâneas  deve  se  dar  em  três  cenários  distintos:  quando 

 nenhum  dos  companheiros  do  denominador  comum  tem  conhecimento  da  situação 

 de  simultaneidade  em  que  estão  inseridos;  quando  todos  sabem  que  o  denominador 

 comum  faz  parte  de  mais  de  um  núcleo  familiar  simultâneo;  quando  apenas  o 

 companheiro  da  união  mais  recente  tem  conhecimento  da  situação  de 

 simultaneidade. 

 O  primeiro  cenário  compreende  o  contexto  em  que  o  denominador  comum 

 oculta  de  seus  companheiros  a  manutenção  de  mais  de  uma  relação  de 

 conjugalidade  simultânea,  resultando  na  efetiva  ignorância  deste  fato  pelos  membros 

 dos  dois  ou  mais  núcleos  familiares  (SILVA,  2012).  Dada  a  ausência  de 

 conhecimento  sobre  o  pertencimento  do  denominador  comum  a  outra  relação 

 previamente  estabelecida,  não  há  como  se  exigir  qualquer  comportamento  diverso 

 de  quem  se  envolve  com  essa  pessoa  em  um  novo  vínculo  de  conjugalidade,  razão 

 pela     qual     é     devida     a     proteção     integral     de     todos     os     agrupamentos     (RUZYK,     2003). 

 Uma  possibilidade,  neste  caso,  seria  atribuir  putatividade  à(s)  união(ões) 

 estável(is)  que  se  constituiu(ram)  após  a  primeira,  de  forma  similar  ao  que  se  tem 

 em  relação  ao  casamento  putativo,  que  tem  seus  efeitos  resguardados  até  a 

 decretação  de  nulidade  em  favor  do  cônjuge  que  apresenta  comportamento 

 compatível  com  a  boa-fé  subjetiva  (LAURINDO,  2021).  Essa  solução,  porém,  já  foi 

 rejeitada     pelo     Superior     Tribunal     de     Justiça  2  . 

 Outrossim,  é  preciso  destacar  que  a  atribuição  de  efeitos  putativos  a  um 

 relacionamento,  seja  ele  constituído  a  partir  do  casamento  ou  da  união  estável, 

 limita-se  aos  aspectos  patrimoniais.  Assim,  a  exclusão  de  outros  reflexos  que 

 2  Neste  sentido,  cf.  Recurso  Especial  789.293/RJ,  Rel.  Min.  Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  julgado 
 em  20/03/2006.  A  turma  foi  unânime  em  considerar  que  o  fato  de  o  denominador  comum  não  ter  se 
 desvinculado  da  primeira  união  estável  afastaria  o  animus  de  constituir  família  no  segundo 
 relacionamento,  de  modo  que  este  não  poderia  se  configurar  como  união  estável,  razão  pela  qual  não 
 seria  possível  se  atribuir  efeitos  putativos  a  despeito  da  verificação  de  boa-fé  subjetiva  da  segunda 
 companheira.  Este  raciocínio  se  funda  na  premissa  de  que  cada  pessoa  só  pode  ter  por  objetivo  a 
 constituição  de  um  único  núcleo  familiar,  o  que  se  contrapõe  à  própria  situação  fática  de  convivências 
 múltiplas  ora  analisada.  Vê-se,  também,  um  favorecimento  da  monogamia  como  elemento  limitador 
 das     entidades     familiares,     questão     que     será     avaliada     nos     próximos     tópicos     deste     capítulo. 
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 naturalmente  decorrem  dos  vínculos  de  conjugalidade  implica  em  desconsiderar  a 

 incidência  de  princípios  como  o  da  solidariedade  familiar,  da  afetividade  e  da 

 convivência  familiar,  razão  pela  qual  esta  não  se  mostra  uma  solução  completa, 

 sendo  necessário,  na  verdade,  o  pleno  reconhecimento  do  vínculo  familiar  (SILVA, 

 2012). 

 A  segunda  situação  mencionada  cuida  do  contexto  em  que  todos  os 

 envolvidos  em  vínculo  de  conjugalidade  com  o  denominador  comum  tem  pleno 

 conhecimento  da  simultaneidade  em  que  estão  inseridos,  havendo,  pois, 

 ostensividade  de  cada  relacionamento  perante  os  demais.  Presume-se  uma 

 concordância,  expressa  ou  tácita,  com  a  manutenção  dessa  situação,  afastando-se 

 qualquer  possibilidade  de  questionamento  quanto  à  observância  da  boa-fé  objetiva 

 nas     condutas     (LAURINDO,     2021). 

 Destarte,  resta  demonstrada  a  transparência  quanto  aos  vínculos 

 estabelecidos,  possibilitando  aos  membros  de  cada  núcleo  familiar  optar  por  manter 

 ou  não  a  relação  de  conjugalidade  com  o  denominador  comum,  de  modo  que  não 

 subsiste  eventual  alegação  de  quebra  de  confiança.  Não  há,  portanto,  óbice  ao 

 reconhecimento  das  uniões  simultâneas  em  razão  de  ofensa  à  lealdade  ou  à  boa-fé 

 (RUZYK,     2003). 

 Por  fim,  o  terceiro  cenário  dá  conta  dos  casos  em  que  apenas  um  dos 

 companheiros  do  denominador  comum,  aquele  pertencente  à  união  estável 

 estabelecida  a  menos  tempo,  tem  conhecimento  da  existência  de  um  primeiro 

 vínculo  conjugal,  mas  não  há  ostensividade  daquela  em  relação  aos  membros  deste 

 (SILVA,  2012).  Aqui  é  demandada  uma  reflexão  mais  profunda  para  avaliar  se  há 

 eventual  descumprimento  da  boa-fé  objetiva  e  se  este  requisito  pode  frustrar  a 

 configuração     de     união     estável. 

 Segundo  a  interpretação  de  Ruzyk  (2003),  a  pessoa  que  se  vincula 

 afetivamente  ao  denominador  comum  sabendo  da  condição  de  simultaneidade  de 

 relacionamentos  e  não  promove  a  ostensividade  deste  novo  agrupamento  familiar 

 em  relação  àquele  previamente  estabelecido,  deixa  de  observar  os  deveres  de 

 conduta  ética  e  de  lealdade  decorrentes  da  boa-fé  objetiva  e,  por  conseguinte,  fere  a 

 dignidade  da  pessoa  humana  dos  componentes  do  primeiro  núcleo  familiar.  Assim, 

 inviabilizar-se-ia  o  reconhecimento  do  relacionamento  mais  recente  em  benefício  do 

 mais     antigo. 
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 Em  sentido  diverso,  Silva  (2012)  assevera  que  o  dever  de  observância  da 

 boa-fé  objetiva  recai  sobre  as  pessoas  que  estabelecem  relações  jurídicas,  seja  de 

 ordem  patrimonial  ou  existencial,  diretamente  entre  si.  Assim,  na  hipótese  das 

 famílias  simultâneas,  os  vínculos  são  estabelecidos  internamente  em  cada  núcleo 

 familiar,  não  havendo  qualquer  sorte  de  relação  jurídica  ou  obrigacional  entre  os 

 diferentes  núcleos.  Por  conseguinte,  a  boa-fé  objetiva  não  pode  ser  invocada  como 

 elemento  jurídico  apto  a  demandar  qualquer  padrão  de  comportamento  dos 

 membros     de     um     agrupamento     para     com     os     pertencentes     a     outro. 

 Ademais,  em  que  pese  a  ampliação  da  esfera  de  aplicação  da  boa-fé 

 objetiva,  esta  não  pode  ser  tomada  como  um  conceito  amplo  e  vago,  totalmente 

 apartado  de  sua  origem  técnica.  Não  pode,  pois,  ser  usada  como  cláusula  geral  que 

 abarca  indiscriminadamente  qualquer  espécie  de  regulação  ética  (GURGEL,  2008). 

 Desta  maneira,  embora  se  possa  falar,  no  contexto  das  famílias  simultâneas,  em  um 

 dever  moral  negativo  de  abstenção  de  relacionamento  com  quem  já  mantém  um 

 vínculo  de  conjugalidade,  não  é  possível  transpor  tal  exigência  à  esfera  jurídica  sob 

 o     manto     da     boa-fé     objetiva     (SILVA,     2012). 

 Laurindo  (2021)  adverte  que  a  verificação  da  boa-fé  ou  da  má-fé  nas 

 relações  de  conjugalidade,  em  especial  na  união  estável,  possui  contornos  muito 

 poucos  precisos  e,  por  esta  razão,  não  deve  ser  privilegiada  como  condição  ao  seu 

 reconhecimento.  Para  o  autor,  basta  que  estejam  presentes  os  requisitos  do  Art. 

 1.723  do  Código  Civil  para  que  o  relacionamento  seja  configurado  como  união 

 estável     e,     portanto,     produza     os     efeitos     atribuídos     às     entidades     familiares. 

 Silva     (2012,     p.     156)     argumenta     que 

 [t]omar  a  boa-fé  objetiva  como  critério  para  o  reconhecimento  de  famílias 
 simultâneas  pode  converter-se  em  mecanismo  de  reforço  de  uma 
 concepção  matrimonializada  de  família.  Pois,  neste  caso,  ainda  que  se 
 admita  a  união  estável  como  relação  de  fato,  esta  viria  carregada  dos 
 estigmas,     dos     pressupostos     e     da     forma     típica     do     casamento. 

 Neste  diapasão,  é  possível  concluir  que  o  conhecimento  acerca  da  situação 

 de  simultaneidade  de  um  ou  de  todos  aqueles  que  mantém  relação  de  conjugalidade 

 com  o  denominador  comum  não  tem  o  condão,  por  si  só,  de  afastar  a  configuração 

 da  união  estável  em  favor  de  todos  os  núcleos  estabelecidos,  garantindo-se,  pois,  a 

 tutela     no     âmbito     do     Direito     de     Família. 
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 5.3.4.     Concubinato 

 Por  fim,  chega-se  à  figura  jurídica  do  concubinato,  cuja  previsão  normativa 

 está     contida     no     Art.     1.727     do     Código     Civil. 

 Já  ficou  demonstrado,  no  presente  trabalho,  que  até  o  advento  da 

 Constituição  da  República  de  1988,  a  família  só  recebia  reconhecimento  jurídico 

 quando  formada  a  partir  do  casamento  civil.  As  relações  que  se  davam  apenas 

 faticamente,  sem  a  formalização  do  matrimônio,  eram  classificadas  como 

 concubinato,  que  podia  ser  puro,  assim  considerados  aquele  formado  por  pessoas 

 que  reuniam  as  condições  para  casar  se  desejassem,  ou  impuro,  para  os  casos  em 

 que  as  pessoas  não  poderiam  contrair  o  casamento  em  razão  da  incidência  de 

 alguma  das  causas  impeditivas  (TEPEDINO;  BARBOZA;  MORAES,  2014).  A  partir 

 de  1988,  o  concubinato  puro  passa  a  ser  denominado  de  união  estável,  restando  a 

 nomenclatura  de  concubinato  apenas  àquele  que  antes  era  tido  como  impuro 

 (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 

 O  citado  Art.  1.727  do  Código  Civil  define  que  as  relações  não  eventuais 

 entre  pessoas  proibidas  de  casar  configuram  concubinato.  Embora  qualquer  uma 

 das  causas  de  impedimento  listadas  pelo  Art.  1.521  do  Código  Civil  possa  levar  o 

 relacionamento  a  este  enquadramento,  para  os  fins  do  presente  estudo  será 

 relevante     a     vedação     contida     no     inciso     VI,     que     trata     das     pessoas     já     casadas. 

 Assim,  quem  se  acha  vinculado  a  um  casamento  civil  não  poderá  constituir 

 união  estável,  posto  estar  impedido  de  se  casar,  de  modo  que  eventual  novo  vínculo 

 será  juridicamente  lido  como  concubinato.  Excetua-se,  contudo,  a  conduta  de  quem, 

 embora  casado,  esteja  separado  de  fato  do  seu  cônjuge  no  momento  em  que  se  une 

 em  vínculo  familiar  com  outrem,  consoante  prevê  o  Art.  1.523,  §1º,  do  Código  Civil 

 (ALMEIDA,     2016). 

 Devemos  destacar,  mais  uma  vez,  que  não  existe  qualquer  proibição  ao 

 casamento  de  quem  tenha  previamente  constituído  união  estável.  Assim,  em  leitura 

 literal  do  Art.  1.727  do  Código  Civil,  eventual  duplicidade  de  uniões  estáveis  não 

 implica  em  uma  delas  ser  considerada  concubinato,  pois,  reforçamos,  não  incide 

 impedimento     matrimonial     na     espécie     (ALMEIDA,     2016). 

 Embora  a  previsão  do  concubinato  conste  do  Livro  IV  do  Código  Civil,  que 

 trata  do  Direito  de  Família,  tal  instituto  jurídico  está  submetido  à  regulamentação  do 
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 Direito  das  Obrigações,  caracterizando-se  como  sociedade  de  fato  (TEPEDINO; 

 BARBOZA;  MORAES,  2014).  A  razão  disso,  segundo  Farias  e  Rosenvald  (2016)  é  o 

 caráter  monogâmico  das  relações  familiares,  o  que  interdita  o  acolhimento  do 

 concubinato  em  sede  familiarista  sob  pena  de  ofender  a  própria  essência  da 

 monogamia. 

 Ademais,  o  Código  Civil  se  preocupa  em  impor  limitações,  inclusive  de 

 ordem  patrimonial,  a  quem  integre  relação  de  concubinato,  vedando-se,  por 

 exemplo,  que  seja  legado  patrimônio  ao  concubino  por  força  de  testamento  ou  que 

 sejam  realizadas  doações  ainda  em  vida.  Estas  normas,  além  de  se  opor  à 

 autonomia  da  vontade  que  é  consagrada  no  âmbito  do  Direito  Civil,  se  fundam  em 

 conceitos     morais     já     superados     (FARIAS;     ROSENVALD,     2016). 

 Farias  e  Rosenvald  (2016)  postulam  ser  necessário  destinar  ao  concubinato 

 um  tratamento  diverso  do  que  classicamente  se  lhe  atribui,  adotando-se  uma  ótica 

 jurídica  do  afeto,  considerando-o  como  relação  afetiva  estabelecida  entre  duas 

 pessoas  que  precisa  gerar  efeitos  jurídicos,  ao  revés  da  visão  estritamente  moralista, 

 que  impõe  uma  percepção  preconceituosa  sobre  essa  relação.  Para  os  autores,  o 

 concubinato,  mesmo  que  não  seja  equiparado  à  união  estável,  deve  compor  o 

 continente     do     Direito     de     Família,     recebendo     tratamento     a     partir     dessa     seara     jurídica. 

 5.4.     Natureza     da     monogamia     no     ordenamento     brasileiro 

 A  monogamia  logrou,  ao  longo  do  tempo,  um  profundo  enraizamento  nas 

 práticas  culturais  e  organizativas  das  sociedades  ocidentais,  o  que  se  reflete  na 

 ausência  de  qualquer  país  do  Ocidente  que  acolha,  ao  menos  de  forma  expressa,  a 

 poligamia  ou  poliandria  como  formas  válidas  para  a  constituição  de  famílias  (VERAS, 

 2013). 

 Tornou-se,  assim,  um  imperativo  cultural,  um  modelo  organizativo  das 

 famílias  conjugais.  É  importante  que  se  diga,  no  entanto,  que  o  seu  contrário  não 

 significa  necessariamente  uma  absoluta  desordenação  da  sociedade  ou  uma 

 conduta  puramente  promíscua.  Na  mesma  medida,  a  traição  e  a  infidelidade,  por  si 

 só,     não     constituem     ruptura     ao     modelo     monogâmico     (DIAS,     2021). 

 Em  que  pese  seja  tão  fortemente  difundida,  especialmente  no  Ocidente,  é 

 fato  notório  a  existência  de  determinadas  conformações  afetivas  que  não  se  pautam 
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 pela  monogamia  e  que,  por  esta  razão,  acabam  marginalizadas  nos  sistemas 

 jurídicos,  tendo  negadas  as  suas  eficácias  ou,  ao  menos,  o  enquadramento  na  seara 

 familiarista,  conforme  sedimentado  na  jurisprudência  do  STF.  Desta  maneira,  é 

 míster  que  se  defina  a  natureza  jurídica  da  monogamia  para  que,  então,  se  possa 

 avaliar  o  seu  grau  de  abrangência  e  de  imperatividade,  determinando  se  é  ou  não 

 elemento  jurídico  apto  a  obstar,  em  absoluto,  o  reconhecimento  de  núcleos 

 familiares     que     a     ela     não     se     conformem. 

 A  seguir,  buscamos  apresentar  as  teorias  com  maior  influência  na  doutrina 

 pátria.  A  primeira  classifica  a  monogamia  como  um  princípio  organizador  das 

 relações  familiares,  a  segunda  a  enxerga  como  uma  regra  jurídica  e  a  terceira,  por 

 fim,  limita-se  a  entender  que  a  monogamia  é  um  valor  social,  sem  maiores  reflexos 

 no     meio     jurídico. 

 5.4.1.     Princípio     organizador     das     relações     familiares 

 Tradicionalmente,  a  monogamia  é  considerada  como  um  princípio  de  ordem 

 pública  na  estrutura  das  sociedades  ocidentais  (TEPEDINO;  BARBOZA;  MORAES, 

 2014).  Pereira  (2004)  define  a  monogamia  como  princípio  jurídico  ordenador  das 

 relações  familiares  e  afirma  não  ser  possível  reduzi-la  a  mera  regra  moral  ou 

 moralizante  sob  pena  de  ter  que  se  considerar  os  ordenamentos  que  não  a  adotam 

 como     imorais. 

 Madaleno  (2018)  defende  que  os  princípios  são,  inquestionavelmente,  fontes 

 do  direito,  devendo  ser  sempre  considerados  pelos  intérpretes  na  atividade 

 hermenêutica.  O  autor  recorda,  ainda,  que  os  princípios  podem  estar  expressamente 

 previstos  no  texto  constitucional  ou  podem  ser  implícitos,  sendo  necessária  a  análise 

 sistemática  para  que  sejam  depreendidos.  A  monogamia  se  enquadra,  para  ele, 

 nessa     segunda     categoria,     a     de     princípios     não     escritos. 

 Vale  lembrar  que  os  princípios  são  dotados  de  força  normativa,  de  modo  que 

 estabelecem  um  dever  ser  que  se  situa  em  um  plano  deontológico.  Nessa  ordem  de 

 fatores,  um  princípio  monogâmico  significa  a  inviabilização  jurídica  de 

 relacionamentos  íntimos,  sexuais  ou  amorosos  que  não  o  observem  em  sua 

 constituição  porque  não  estariam  adequados  ao  arcabouço  principiológico  do  Direito 

 de     Família     (SANTIAGO,     2014). 
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 Destarte,  restaria  obstada  a  constituição  de  relacionamentos 

 concomitantemente  ao  casamento  e  até  mesmo  à  união  estável  em  decorrência  do 

 princípio  da  monogamia,  não  sendo  possível  ao  sistema  jurídico  reconhecer  a 

 produção  de  efeitos  jurídicos  decorrente  de  um  ou  de  ambos  os  relacionamentos 

 simultâneos     (FERNANDES,     2019). 

 A  natureza  principiológica  da  monogamia  é  costumeiramente  acolhida  pelos 

 civilistas  mais  conservadores  que  a  estabelecem  como  um  verdadeiro  requisito  de 

 existência  da  família.  Em  sua  maioria,  referem-se  à  monogamia  como  um  dado 

 absoluto,  não  passível  de  discussão,  além  de  verem-na  como  marcador  de  um 

 progresso  civilizatório,  enquanto  que  a  poligamia  seria  uma  prática  de  sociedades 

 consideradas  bárbaras,  recorrendo-se  a  uma  perspectiva  eminentemente 

 evolucionista     (SILVA,     2012). 

 Fernandes  (2019)  esclarece  que  a  corrente  defensora  da  monogamia  como 

 princípio  das  relações  familiares  sustenta  essa  conclusão  na  tipificação  da  bigamia 

 pelo  Código  Penal,  bem  como  no  impedimento  de  que  pessoas  casadas  contraiam 

 novo  casamento,  constante  do  Código  Civil.  Tal  compreensão,  porém,  é  rechaçada 

 por  Santiago  (2014),  para  quem  ocorreria  aí  um  exercício  hermenêutico  subversivo  e 

 inconstitucional,  uma  vez  que  a  monogamia  é  alçada  à  condição  de  princípio  a  partir 

 da     leitura     de     dispositivos     infraconstitucionais.     Alerta,     ainda,     que 

 [a]  construção  da  existência  do  princípio  da  monogamia  fundada  na  tão  só 
 leitura  de  um  texto  de  lei  que  exterioriza  o  dever  de  exclusividade  conjugal, 
 sem  encontrar  qualquer  embasamento  na  Constituição,  reflete,  em  verdade, 
 uma  simplicidade  hermenêutica  temerária,  que  nega  proteção  normativa  a 
 sujeitos     de     direitos     fundamentais.     (SANTIAGO,     2014,     p.     98) 

 Silva  (2012)  destaca  que  a  difusão  da  monogamia  e  a  sua  imposição  como 

 princípio  ordenador  das  famílias  decorre  diretamente  da  moralidade  adotada  e 

 propagada  pela  Igreja  Católica,  que  ainda  hoje  atua  como  fonte  de  influência  ao 

 ordenamento  jurídico,  afrontando  o  princípio  da  laicidade.  Para  o  autor,  um  Estado 

 democrático  de  direito  deve  assegurar  que  todos  os  credos  religiosos  possam  ser 

 professados  conforme  seus  próprios  costumes  e  estatutos  éticos,  assim  como  todas 

 as  pessoas  devem  ter  garantida  a  liberdade  de  se  associar  a  estes  cultos  ou  não, 

 obedecendo  seus  ditames  ou  não,  sem  que  se  vejam  obrigados  a  seguir  um  código 

 moral  decorrente  de  uma  religião  específica  adotada  como  referência,  ainda  que 

 indiretamente,     pelo     Estado. 
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 Ademais,  limitar  os  modelos  de  entidade  familiar  àqueles  que  se  constituam 

 monogamicamente,  consequência  necessária  de  uma  natureza  principiológica, 

 significa  reconhecer  que  o  Estado  tem  o  poder  de  impor  uma  forma  de  viver, 

 funcionalizando  todos  aqueles  que  se  acham  subordinados  à  sua  autoridade  em 

 função  de  um  projeto  que  lhes  seja  alheio.  Tal  conduta  parece  se  opor  às 

 consequências  advindas  da  constitucionalização  do  Direito  de  Família,  em  especial  a 

 consagração  da  dignidade  da  pessoa  humana,  a  funcionalização  da  família  ao 

 desenvolvimento  da  personalidade  de  cada  um  dos  seus  membros  e  a  pluralidade 

 familiar     (SANTIAGO,     2014). 

 5.4.2.     Regra     jurídica 

 Há  uma  corrente  doutrinária  que  se  opõe  à  classificação  da  monogamia 

 como  princípio,  defendendo  que  se  trata,  na  verdade,  de  uma  regra  jurídica  que 

 impede  o  reconhecimento  de  múltiplos  vínculos  matrimoniais  concorrentes 

 (FERNANDES,     2019). 

 Maria  Berenice  Dias  (2021)  argumenta,  neste  sentido,  que  as  tentativas 

 encampadas  pela  legislação  civilista  de  vedar  o  adultério  não  são  suficientes  para 

 que  se  confira  à  monogamia  o  patamar  de  princípio,  notadamente  por  não  haver 

 previsão  constitucional  que  a  contemple.  A  jurista  ventila  que  a  Constituição,  em 

 sentido  diverso,  não  só  mostra  tolerância  em  relação  à  infidelidade  como  impede 

 que  seja  dispensado  tratamento  discriminatório  aos  filhos  que  porventura  nasçam  de 

 relacionamentos  adulterinos.  Lôbo  (2018)  ressalta,  ainda,  que  a  família 

 monoparental  é  um  modelo  expressamente  previsto  pela  Carta  Magna  sob  o  qual 

 não  há  qualquer  incidência  da  monogamia,  afastando-se,  pois,  o  caráter  de  princípio 

 estruturante     das     relações     familiares. 

 Almeida  (2016)  declara  que  a  concepção  da  monogamia  como  um  princípio 

 decorre  de  uma  indevida  confusão  entre  o  seu  valor  sociocultural,  que 

 inegavelmente  encontra  profundas  raízes  no  Brasil,  e  as  regras  jurídicas  que  se 

 aplicam  às  relações  conjugais,  como  casamento  e  união  estável,  destinando-se  a 

 regulamentar  esses  vínculos  de  modo  específico,  sem  abrangência  maior.  Conclui 

 então,  em  seu  estudo,  que  a  monogamia  é  mera  regra  jurídica  que  se  aplica  aos 

 modelos     familiares     concebidos     a     partir     do     casamento     e     da     união     estável. 
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 Os  doutrinadores  que  entendem  a  monogamia  como  regra  jurídica,  contudo, 

 majoritariamente  a  associam  apenas  ao  casamento,  negando  a  incidência  dos  seus 

 efeitos  com  relação  à  união  estável.  Lôbo  (2018)  sustenta  que  a  regra  que  veda  a 

 contração  de  novo  vínculo  conjugal  na  constância  de  um  casamento  é  peculiar 

 desse  instituto  jurídico  e,  tratando-se  de  norma  restritiva,  não  pode  ter  sua  aplicação 

 estendida  à  união  estável  nem  mesmo  por  analogia.  O  autor  indica  não  haver 

 qualquer  previsão,  seja  na  Constituição  ou  no  Código  Civil,  que  estabeleça  a 

 impossibilidade     de     constituição     de     duas     uniões     estáveis     simultâneas. 

 Cabe  aqui  reafirmar  que  a  união  estável  e  o  casamento  são  institutos 

 jurídicos  diferentes,  sujeitos  a  regulamentações  específicas  que  não  podem  ser 

 livremente  transpostas  entre  um  e  outro.  Não  é  possível,  portanto,  equiparação 

 jurídica     quanto     aos     deveres     e     restrições     incidentes     a     um     ou     a     outro     (SILVA,     2012). 

 Destarte,  a  monogamia  é  uma  regra  apta  a  interditar  a  possibilidade  de  uma 

 pessoa,  sendo  formalmente  casada,  contrair  novas  núpcias.  Não  decorre  daí,  porém, 

 qualquer  vedação  a  que  esta  pessoa  institua  um  outro  vínculo  familiar  que  tenha  em 

 sua     origem     outro     modelo     de     relacionamento     (LÔBO,     2018). 

 Bastante  precisa  quanto  ao  assunto  é  a  contribuição  de  Donizetti  e  Quintella 

 (2013,     p.     910): 

 [...]  o  princípio  constitucional  vigente  é  o  da  pluralidade  dos  modelos  de 
 família  e  não  há,  no  ordenamento,  norma  acerca  da  monogamia  no  tocante 
 a  uniões  estáveis  ou  a  relacionamentos  eventuais.  Conforme  asseverado, 
 trata-se,  muito  mais,  de  uma  questão  cultural,  influenciada  por  algumas 
 religiões  e  pela  moral.  Por  essa  razão,  não  pode  o  Direito  discriminar 
 comportamentos  sexuais  não  monogâmicos,  ante  à  necessidade  de 
 proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana  (art.  1º,  III,  da  CF)  e  à  proibição 
 da  discriminação  (art.  3º,  IV,  da  CF).  Afinal,  deve  haver  coerência  jurídica. 
 Não  se  pode,  por  um  fundamento  cultural  –  e  não  jurídico  –  negar 
 reconhecimento  a  padrões  de  comportamento  diversos  do  mais  comum. 
 (  apud  SANTIAGO,     2014,     p.     93) 

 Imperioso  ressaltar,  ainda,  que  o  casamento  é  um  ato  jurídico  complexo,  que 

 demanda  a  declaração  de  consentimento  e  a  celebração  conforme  solenidades 

 estabelecidas  pela  legislação  aplicável,  havendo  um  momento  de  verificação  quanto 

 a  eventuais  impedimentos  ou  situações  que  impeçam  a  sua  concretização.  É 

 perfeitamente  possível,  assim,  a  imposição  de  regra  que  impeça  a  constituição  de 

 novo     matrimônio     durante     a     vigência     de     outro     (LÔBO,     2018). 

 Noutro  giro,  a  união  estável  não  tem  ato  constitutivo,  sendo  na  verdade  uma 

 situação  de  fato  que,  uma  vez  constatada,  tem  a  si  atribuídos  os  efeitos  jurídicos  de 
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 entidade  familiar.  Torna-se  precária,  pois,  qualquer  medida  que  vise  a  limitar  a 

 constituição  simultânea  de  duas  ou  mais  uniões  estáveis,  além  de  ser  dificultada  a 

 adoção  de  critério  temporal  para  que  se  declare  apenas  a  união  mais  antiga  como 

 apta  a  produzir  efeitos  jurídicos.  Assim,  descabida  a  aplicação  da  restrição  legal  a 

 um     segundo     casamento     para     uma     segunda     união     estável     (LÔBO,     2018). 

 Mesmo  no  âmbito  do  casamento  são  levantados  questionamentos  sobre  a 

 observância  à  regra  da  monogamia  em  detrimento  de  aspectos  fáticos.  Silva  (2012) 

 postula,  por  exemplo,  ser  abusiva  a  decretação  de  nulidade  de  um  segundo  vínculo 

 matrimonial  que  tenha  sido  formado  em  um  momento  que  o  primeiro  já  existia 

 apenas  formalmente,  ao  passo  que  o  vínculo  material  já  se  achava  rompido,  com  os 

 cônjuges  separados  de  fato.  Para  o  autor,  é  preciso  atribuir  valor  maior  à  plenitude 

 da     vida     conjugal     do     que     à     monogamia     enquanto     valor     abstrato. 

 5.4.3.     Valor     socialmente     estabelecido 

 Por  fim,  há  uma  terceira  corrente  que  compreende  a  monogamia  como  um 

 mero  valor  socialmente  instituído,  não  sendo  dotada  da  força  impositiva  inerente  às 

 normas  jurídicas.  Nessa  ótica,  as  famílias  que  se  estruturam  sob  a  base  da 

 monogamia  representam  apenas  uma  parte  de  um  conjunto  muito  mais  amplo  de 

 modelos  familiares,  sem  que  exista  qualquer  vinculação  necessária  ao  modelo 

 monogâmico  para  que  o  núcleo  familiar  receba  o  devido  reconhecimento  jurídico 

 (FERNANDES,     2019). 

 Veras  (2013)  propaga  que  não  apenas  a  monogamia,  mas  também  o  dever 

 de  fidelidade  conjugal,  são  meros  valores  morais  e  culturais,  que  não  devem  ser 

 alçados  à  categoria  de  institutos  com  reflexos  jurídicos.  Para  a  autora,  não  é  papel 

 do  Estado  se  preocupar  ou  velar  pela  fidelidade  dos  cônjuges,  nem  tampouco  deve 

 se  ocupar  das  escolhas  relativas  aos  formatos  de  relacionamento  estabelecidos  nas 

 entidades     familiares,     cabendo-lhe     exclusivamente     uma     função     de     tutela. 

 Na  mesma  linha  é  o  pensamento  de  Rocha  e  Félix  (2021),  que  enxergam  a 

 monogamia  como  um  estilo  de  vida  possível  entre  várias  alternativas,  não  sendo 

 lícito  que  o  Estado  ou  mesmo  a  sociedade  imponham  tal  prática  a  todos  que  se 

 vinculam     em     relacionamento     afetivo. 
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 Definir  o  modelo  monogâmico  como  imperativo  representa  uma  invasão  ao 

 âmbito  mais  íntimo  das  pessoas,  porquanto  cabe  a  cada  um  estabelecer  as  regras 

 de  convivência  do  próprio  relacionamento.  A  interferência  só  se  faria  possível, 

 segundo  esta  compreensão,  quando  demonstrado  que  do  modelo  de  relacionamento 

 decorre  alguma  espécie  de  violação  à  dignidade  da  pessoa  humana  ou  prejuízo  a 

 terceiro. 

 A  monogamia  se  estruturou,  notadamente  no  Ocidente,  como  uma  ideologia 

 hegemônica.  Diversos  aspectos  contribuem  para  tanto,  como  a  cultura,  que 

 habitualmente  promove  um  ideal  de  amor  romântico  e  exclusivista  de  longa  duração 

 como  o  único  possível,  a  edição  de  regramento  estatal  de  base  monogâmica  e  que 

 privilegia  um  modelo  de  família  matrimonializada,  bem  como  o  esforço  de 

 naturalização  do  comportamento  monogâmico,  tratando-o  como  se  fosse  uma  regra 

 biológica,  além  de  ser  um  imperativo  moral  a  ser  uniformemente  seguido  por  todas 

 as     pessoas     (SANTIAGO,     2014). 

 Santiago  (2014)  faz  coro  à  percepção  da  monogamia  como  valor  social, 

 devendo  ser  compreendida  como  um  elemento  axiológico  ou  teleológico  que  indica 

 uma  valoração  de  determinados  comportamentos.  Reconhece,  ainda,  que  o  Direito 

 acolhe  um  conjunto  de  valores  sociais  que  acaba  por  influenciar  a  elaboração 

 normativa,  dado  que  podem  representar  uma  consciência  geral  sobre  o  assunto,  o 

 que  não  implica,  contudo,  em  atribuição  de  força  normativa  ao  valor  em  si,  pois  não 

 se     reveste     da     natureza     deontológica     necessária. 

 A  escolha  da  identidade  relacional  que  irá  pautar  os  vínculos  afetivos 

 estabelecidos,  aqui  incluindo-se  a  opção  por  um  modelo  monogâmico  ou  não,  recai 

 exclusivamente  sobre  cada  pessoa,  de  forma  individual.  Trata-se  de  um  exercício 

 particular  de  apreciação  dos  vetores  axiológicos  para  definir  quais  elementos  serão 

 incorporados     ao     seu     próprio     conjunto     de     valores     (SANTIAGO,     2014). 

 Considerando  que  o  modelo  monogâmico  guarda  profunda  relação  com 

 valores  religiosos  e  políticos  carentes  de  juridicidade,  a  sua  imposição  irrestrita 

 configura  ofensa  ao  princípio  da  não  discriminação  inscrito  como  objetivo  da 

 República  no  Art.  3º,  inciso  IV,  da  Constituição.  Deste  modo,  qualquer  disposição 

 nesse     sentido     deve     ser     afastada     do     ordenamento     jurídico     (VERAS,     2013). 

 5.4.4.     Delimitações     teóricas     do     presente     trabalho 
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 Como  buscou-se  demonstrar,  não  há  consenso  na  doutrina  pátria  sobre  a 

 natureza  jurídica  da  monogamia  no  nosso  ordenamento  e,  por  conseguinte,  os 

 autores     divergem     sobre     os     efeitos     que     ela     produz. 

 É  importante  que  se  diga  que  os  esboços  das  três  linhas  de  pensamento 

 sobre  a  monogamia  acima  apresentados  não  contemplam  a  integralidade  das 

 argumentações  desenvolvidas  ao  longo  dos  anos,  nem  tampouco  capturam  todas  as 

 possibilidades  de  enquadramento  da  monogamia  enquanto  figura  jurídica  autônoma, 

 porque  este  não  é  o  objetivo  do  nosso  estudo.  Com  efeito,  a  pretensão  era 

 justamente  apresentar  um  panorama  geral  sobre  os  debates  desenvolvidos  para 

 demonstrar     a     multiplicidade     de     compreensões     possíveis     de     serem     adotadas. 

 Para  os  fins  do  presente  trabalho,  contudo,  é  necessário  apresentar  as 

 definições  teóricas  que  serão  adotadas  de  agora  em  diante,  de  sorte  que  toda  e 

 qualquer  conclusão  aqui  tecida  possa  ser  submetida  ao  crivo  da  revisão  científica, 

 restando     claras     as     opções     realizadas     e     que     basearam     o     desenvolvimento     do     estudo. 

 Nesse  sentido,  se  seguirá  a  corrente  doutrinária  que  vê  a  monogamia  como 

 uma  regra  jurídica  aplicável  ao  casamento.  Isto  porque  as  vedações  constantes  do 

 ordenamento  jurídico  no  sentido  de  restringir  a  conjugalidade  ao  modelo 

 monogâmico  são  todas  infraconstitucionais  e  versam  especificamente  sobre  o 

 matrimônio. 

 Veja-se,  assim,  que  a  pessoa  civilmente  casada  se  encontra  impedida  de 

 contrair  novas  núpcias,  assim  como  não  poderá  constituir  nova  união  estável  em 

 razão  da  incidência  do  mesmo  impedimento  matrimonial.  Igualmente,  o  Código 

 Penal  tipifica  o  crime  de  bigamia,  cuja  conduta  típica  consiste  em  casar  novamente 

 enquanto  subsiste  matrimônio  anterior  e  válido.  Nenhum  desses  dispositivos, 

 contudo,  estabelece  restrição  à  simultaneidade  de  duas  uniões  estáveis,  assim  como 

 nenhuma     outra     regra     do     ordenamento     jurídico     apresenta     tal     proibição. 

 Quanto  aos  deveres  de  fidelidade  e  de  lealdade,  inerentes  ao  casamento  e  à 

 união  estável  respectivamente,  acolhe-se  o  raciocínio  de  que  se  tratam  de  valores 

 morais,  porque  destituídos  de  qualquer  força  coercitiva,  além  de  estarem  inseridos 

 na  esfera  íntima  de  cada  relacionamento,  sendo  fato  que  interessa  apenas  a  quem 

 mantém  entre  si  o  vínculo  direto  de  conjugalidade.  Além  disso,  o  fato  de  produzirem 

 efeitos  exclusivamente  inter  partes  parece  afastar  a  possibilidade  de  que  tais 
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 deveres  estejam  aptos  a  obstar,  de  forma  autônoma,  o  reconhecimento  de  outro 

 vínculo     familiar,     especialmente     quando     este     já     estiver     faticamente     estabelecido. 

 Igualmente,  recorda-se  que  não  há  disposição  constitucional,  ao  menos 

 expressa,  que  eleve  a  monogamia  ao  patamar  de  princípio  jurídico  ordenador  do 

 sistema  familiar  brasileiro  e,  portanto,  figura  aplicável  de  forma  ampla  a  todo  e 

 qualquer     arranjo     estabelecido     com     o     objetivo     de     constituir     uma     família. 

 Essa  linha  de  raciocínio,  por  si  só,  implica  em  conceber  como  possível  o 

 reconhecimento  e  a  consequente  produção  de  efeitos  de  dois  ou  mais  núcleos 

 familiares  que  se  estabeleçam  de  forma  simultânea  contando  com  um  denominador 

 comum,  desde  que  nenhum  dos  vínculos  de  conjugalidade  tenha  se  dado  a  partir  do 

 casamento. 

 Todavia,  é  forçoso  reconhecer  que  o  posicionamento  acima  refutado,  de  que 

 a  monogamia  constitui  um  princípio  ordenador  das  famílias,  ainda  encontra  eco  na 

 doutrina  majoritária,  sendo  habitualmente  reproduzido  como  uma  verdade  absoluta  e 

 inquestionável.  Por  esta  razão,  sustentar  conclusão  diversa  requer  um  esforço 

 argumentativo  adicional  apto  a  fornecer  a  robustez  necessária  para  validar  o  estudo 

 desenvolvido. 

 À  vista  disso,  se  procederá,  a  seguir,  a  uma  análise  da  compatibilidade  da 

 monogamia  com  outros  preceitos  constitucionais  inerentes  ao  sistema  familiar,  para 

 que  assim  se  possa  verificar  se  a  monogamia  pode  ou  não  ser  lida  como  um 

 princípio     constitucional     implícito. 

 5.5.     Confrontando     a     monogamia     com     a     tábua     axiológica     constitucional 

 O  ordenamento  jurídico  brasileiro,  no  que  tange  à  organização  familiar, 

 sempre  mostrou  algum  descompasso  em  relação  à  realidade  fática  constatada  na 

 sociedade.  Marca  disso  foi  a  desconsideração,  até  a  Constituição  de  1988,  de 

 qualquer  arranjo  que  não  se  formasse  a  partir  do  casamento  civil,  em  que  pese  já  se 

 percebesse  uma  profusão  de  outros  modelos.  A  promulgação  da  nova  Carta  Magna 

 certamente  promoveu  a  inclusão  jurídica  de  novos  formatos,  como  a  união  estável  e 

 as  famílias  monoparentais,  mas  ainda  deixou  de  lado,  ao  menos  de  forma  expressa, 

 diversas     conformações. 
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 A  monogamia,  noutro  pórtico,  embora  não  se  inclua  entre  os  princípios 

 escritos  no  texto  constitucional,  continua  sendo  tratada  por  parcela  considerável  da 

 doutrina  como  um  dogma,  uma  verdade  pré-estabelecida  e  não  passível  de 

 problematização.  A  despeito  disso,  como  já  mencionado,  a  realidade  brasileira  é 

 marcada  pela  pluralidade  de  modelos  familiares,  desafiando  assim  esta  natureza 

 dogmática     (SANTIAGO,     2014). 

 Veras  (2013)  ventila  que,  em  uma  análise  objetiva,  a  manutenção  de  duas 

 ou  mais  relações  de  conjugalidade  simultâneas  pode  representar  um 

 descumprimento  do  dever  de  fidelidade  e  certamente  implica  em  afastar  de  si  um 

 comportamento  monogâmico,  uma  vez  que  se  estabelece  relação  não  eventual  com 

 mais  de  uma  pessoa.  Isso  não  significa,  porém,  que  o  reconhecimento  de  efeitos  às 

 famílias  simultâneas  seja  necessariamente  obstado,  porquanto  é  necessário  aferir  a 

 sustentação     da     monogamia     frente     a     outros     preceitos     constitucionais. 

 Para  manter  a  coerência  do  presente  trabalho,  optou-se  por  fazer  a 

 confrontação  axiológica  da  monogamia  apenas  com  aqueles  princípios  que  foram 

 indicados  como  majoritariamente  utilizados  no  julgamento  conjunto  da  ADPF  132  e 

 ADI  4277  para  permitir  o  reconhecimento  das  uniões  homoafetivas  como  entidades 

 familiares,  quais  sejam  a  dignidade  da  pessoa  humana,  os  princípios  da 

 não-discriminação  e  da  igualdade,  os  direitos  de  liberdade  e,  por  fim,  o  direito  à 

 intimidade     e     privacidade. 

 Deve-se  reforçar  que  este  recorte  se  dá  em  razão  da  estrutura 

 argumentativa  até  aqui  desenvolvida,  bem  como  em  observância  às  limitações  deste 

 estudo,  que  não  pretende  esgotar  por  completo  os  debates  sobre  a  matéria,  assim 

 como  não  tem  amplitude  suficiente  para  promover  uma  integral  revisão  dos  preceitos 

 constitucionais     que     se     aplicam     às     relações     familiares. 

 5.5.1.     Dignidade     da     pessoa     humana 

 A  Constituição  da  República  de  1988  indicou,  em  seu  Art.  1º,  III,  que  a 

 dignidade  da  pessoa  humana  é  um  dos  seus  fundamentos  basilares,  de  sorte  que 

 toda  a  interpretação  e  aplicação  do  ordenamento  jurídico  pátrio  deve  observar  os 

 ditames  da  dignidade,  em  especial  a  consideração  das  pessoas  enquanto  seres 

 dotados  de  valor  que  não  podem  ser  reduzidos  a  coisas  dentro  do  sistema 
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 constitucional  (SILVA,  2012).  Não  se  admite,  portanto,  qualquer  tentativa  de 

 instrumentalizar  a  pessoa  em  função  de  interesses  externos,  quer  sejam  estes  do 

 próprio     estado     ou     de     terceiros     (PEREIRA,     2004). 

 De  modo  geral,  os  princípios  constitucionais  assumem  um  relevante  papel 

 de  vetor  interpretativo  das  normas  constantes  do  nosso  ordenamento  jurídico.  Essa 

 função  é  maximizada  quando  tratamos  da  dignidade  da  pessoa  humana,  dada  a 

 importância  e  destaque  que  lhe  é  conferida  pela  Constituição,  espraiando  os  seus 

 efeitos  sobre  direitos  fundamentais,  normas  constitucionais  e  regulamentações 

 infraconstitucionais     (SARLET,     2011). 

 O  Direito  de  Família,  considerando  a  perspectiva  Civil-Constitucional  que  lhe 

 foi  imposta,  vivenciou  uma  profunda  transformação  em  sua  própria  essência.  Todo  o 

 regramento  relativo  às  relações  familiares  precisou  ser  ressignificado  sob  a  lente  da 

 dignidade  da  pessoa  humana  e  da  nova  tábua  axiológica  constitucional,  de  sorte  que 

 a  sua  interpretação  visasse  sempre  assegurar  a  maior  eficácia  possível  a  tal 

 fundamento     da     República     (SILVA,     2012). 

 Promoveu-se,  a  partir  do  imperativo  da  dignidade,  uma  recentralização  do 

 ordenamento  jurídico  ao  redor  da  pessoa,  a  despeito  da  conformação  anterior  que 

 tinha  como  centro  a  defesa  do  patrimônio.  Assim,  o  ser  humano  torna-se  o  objeto 

 primordial  de  tutela  do  direito  Civil-Constitucional,  devendo  ser  a  principal 

 preocupação  antes  de  qualquer  outra  instituição  ou  dogma  do  direito  (SANTIAGO, 

 2014). 

 A  família  deixou  de  ser  uma  instituição  com  fim  em  si  mesma, 

 convertendo-se  em  um  instrumento  a  possibilitar  o  desenvolvimento  de  cada  um  dos 

 seus  membros  (SILVA,  2012).  A  especial  proteção  estatal  que  é  destinada  à  família 

 por  força  do  Art.  226,  caput  ,  da  Constituição  é  garantida  na  exata  medida  em  que  os 

 seus  componentes  encontram  ali  um  espaço  de  plena  expansão  e  de  respeito  aos 

 seus     direitos     fundamentais     e     à     sua     dignidade     (SANTIAGO,     2014). 

 Neste  sentido,  qualquer  regulamentação  que  priorize  a  defesa  patrimonial 

 em  detrimento  da  proteção  das  pessoas  deve  ser  afastada  do  ordenamento  jurídico, 

 pois  não  se  adequa  ao  sistema  Civil-Constitucional  estabelecido  (SILVA,  2012).  Não 

 é  lícito,  portanto,  que  o  Estado  pretenda  —  seja  com  fulcro  em  suposta  preservação 

 do  instituto  familiar,  em  dogmas  como  a  monogamia  ou  com  vistas  à  proteção 

 patrimonial  —  negar  reconhecimento  jurídico  a  agrupamentos  familiares  que 

 respeitem  os  direitos  e  a  personalidade  de  seus  membros,  assegurando-lhes 
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 ambiente  apto  ao  desenvolvimento  de  suas  respectivas  dignidades  (SANTIAGO, 

 2014). 

 É  imperioso  recordar,  outrossim,  que  os  arranjos  familiares,  considerados 

 em  sua  pluralidade  de  conformações,  são  dotados  de  uma  mesma  dignidade, 

 devendo  ser  igualmente  respeitados  e  protegidos  na  medida  em  que  atendam  à 

 função  social  que  lhes  é  atribuída  independente  de  qualquer  juízo  de  valor  que  se 

 faça     sobre     as     suas     particularidades     (PEREIRA,     2004). 

 Desta  maneira,  a  prática  habitual  de  se  reduzir  determinados  agrupamentos 

 que  faticamente  assumem  contornos  familiares  à  disciplina  das  sociedades  de  fato, 

 figura  afeita  ao  Direito  Empresarial,  implica  em  limitar  os  reflexos  jurídicos 

 decorrentes  deste  relacionamento  à  seara  patrimonial,  e  mesmo  nesse  âmbito 

 assegura  provimento  inferior  àquele  que  se  teria  no  caso  de  aplicação  das  normas 

 do  Direito  de  Família.  Tem-se,  então,  uma  ofensa  à  dignidade  da  pessoa  humana 

 representada  pela  priorização  de  uma  instituição  familiar  e  da  defesa  do  patrimônio 

 em  desfavor  da  proteção  àqueles  que  compõem  o  núcleo  doméstico  (SILVA,  2012). 

 Outrossim,  o  resultado  prático  dessa  valoração  é  deslocar  à  marginalidade  as 

 famílias  que  não  se  baseiam  na  monogamia,  comportamento  que  deve  ser 

 classificado     como     indigno     (SANTIAGO,     2014). 

 Os  embaraços  que  se  colocam  ao  reconhecimento  equânime  de  laços 

 familiares  simultaneamente  constituídos  com  fundamento  em  uma  regra 

 monogâmica  tem  caráter  eminentemente  patrimonial,  sem  que  se  observe  a 

 necessária  proteção  à  dignidade  da  pessoa  humana.  Admite-se,  nesse  contexto,  a 

 desigualação  de  duas  situações  que,  numa  análise  fática  e  sociológica,  assumem 

 iguais  contornos  familiares,  resguardando  a  titularidade  e  o  patrimônio  de  um  único 

 núcleo,  considerado  como  legítimo,  ao  passo  que  se  despreza  outro(s), 

 relegando-o(s)  a  um  espaço  de  não-direito  e  de  negação  jurídica,  desprestigiando  as 

 pessoas     que     ali     se     relacionam     (SILVA,     2012).     A     consequência     é 

 [...]  a  ausência  de  respeito  ao  outro  em  sua  integridade  moral,  mormente, 
 porque  em  termos  jurídicos  recebe  a  alcunha  de  concubino,  ou  melhor,  e 
 mais  especificamente,  de  concubina.  Impera  a  desclassificação  da  pessoa. 
 Logo,  ofensa  à  sua  dignidade.  A  autonomia  privada  que  deveria  ser 
 prestigiada  e  maximizada  quando  exercida  em  situações  subjetivas 
 existenciais,  sofre  a  indevida  intromissão  do  Estado,  por  meio  de  regras  que 
 de  forma  injustificada  limitam  o  direito  à  livre  conformação  das  entidades 
 familiares,  o  que  em  última  instância  cria  as  condições  de  alienação  e 
 marginalização     social.     (SILVA,     2012,     p.     215) 
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 Por  esse  ângulo,  pode-se  concluir  que  a  imposição  da  monogamia  como 

 regra  ampla  e  irrestrita,  removendo  do  ordenamento  jurídico-familiar  toda  e  qualquer 

 estrutura  que  não  se  adeque  a  este  modelo,  implica  em  negação  à  dignidade  da 

 pessoa  humana  de  todos  aqueles  que  efetivamente  constituem  relacionamentos  não 

 baseados  pela  monogamia,  cerceando-lhes  a  possibilidade  de  vivência  plena  do  seu 

 próprio  modo  de  vida,  instrumentalizando-lhes  em  favor  de  um  regramento 

 estabelecido     pelo     Estado     em     detrimento     da     realidade     fática     verificada     na     sociedade. 

 Ademais,  a  união  estável,  figura  jurídica  que  defende-se  ser  apta  ao 

 estabelecimento  de  variados  múltiplos  vínculos  simultâneos  de  conjugalidade,  é  uma 

 relação  de  fato,  assim  definida  no  ordenamento  jurídico,  e  que  independe  de 

 qualquer  formalidade  em  sua  constituição,  sendo  reconhecida  meramente  como  a 

 relação  pública,  contínua,  duradoura  e  com  objetivo  comum  de  constituir  família,  não 

 se  exigindo  qualquer  sorte  de  registro  prévio  para  que  lhe  seja  conferida  eficácia 

 (SILVA,  2012).  Inexiste  regra  que  prescreva  a  monogamia  a  este  modelo  de  entidade 

 familiar,  ou  que  vede  expressamente  a  concomitância  de  mais  de  uma  união  estável, 

 de  modo  que  a  extensão  de  regra  restritiva,  a  impedir  ou  dificultar  o  seu 

 reconhecimento,     constitui     violação     à     dignidade     dos     seus     componentes. 

 Desta  feita,  chega-se  à  conclusão  de  que  a  monogamia  não  se  sustenta 

 como  princípio  jurídico  ordenador  das  relações  familiares,  de  forma  ampla,  frente  às 

 disposições     da     dignidade     da     pessoa     humana. 

 5.5.2.     Princípios     da     não     discriminação     e     da     igualdade 

 Um  dos  preceitos  mais  basilares  do  ordenamento  jurídico  é  que  não  devem 

 ser  concedidos  privilégios  injustificados  a  determinados  cidadãos,  assim  como  não 

 se  pode  admitir  que  o  Estado  e  a  legislação  por  ele  produzida  seja  utilizada  como 

 forma  de  perseguição  de  quem  quer  que  seja.  De  modo  diverso,  exige-se  que  o  ente 

 público  dispense  tratamento  equitativo  em  favor  de  todos  aqueles  que  estão  sujeitos 

 à  sua  regulação  (MELLO,  2000).  Essa  constatação  indica  o  conteúdo  nuclear  dos 

 princípios     da     não     discriminação     e     da     igualdade     (SILVA,     2009). 

 No  âmbito  do  Direito  de  Família,  estes  princípios  consagram  a  pluralidade  de 

 modelos  familiares,  que  merecem  igual  proteção  e  consideração  do  Estado, 

 afastando-se  da  esfera  pública  qualquer  valoração  que  conduza  ao  tratamento 
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 preconceituoso.  Não  tem  cabimento,  portanto,  qualquer  medida  que  vise  a 

 estabelecer  uma  relação  hierárquica  entre  as  diferentes  conformações  familiares 

 (SILVA,     2012). 

 A  igualdade  incide  nas  relações  familiares  de  duas  formas  fundamentais.  A 

 primeira  forma  é  interna  à  família,  estabelecendo  uma  igualdade  entre  os  membros 

 do  núcleo,  seja  entre  ou  filhos  ou  entre  os  cônjuges  ou  companheiros.  O  segundo 

 âmbito  de  aplicação  é  externo,  definindo  que  diferentes  agrupamentos  familiares 

 devem  receber  igual  tratamento  entre  si,  não  sendo  possível  conceder  tratamento 

 privilegiado     a     alguns     núcleos     em     detrimento     de     outros     (SILVA,     2012). 

 Quanto  às  relações  familiares  simultâneas,  importa  destacar  que  o  não 

 reconhecimento  destas  implica  em  lesão  a  ambas  as  formas  de  incidência  da 

 igualdade  acima  destacadas.  De  um  lado,  negar  a  produção  de  efeitos  a  um  núcleo 

 que  se  constitui  fática  e  socialmente  como  familiar  representa  desrespeito  à 

 igualdade  externa  entre  as  famílias.  Por  outro  lado,  rebaixar  um  vínculo  de 

 conjugalidade  à  categoria  de  concubinato  implica  em  uma  desigualação  que  atinge 

 sobremaneira  as  mulheres,  que  mais  raramente  ocupam  o  papel  de  denominador 

 comum  nas  famílias  simultâneas.  Essa  mulher  acaba  por  ser  submetida  a  uma 

 condição  de  desigualdade  em  relação  ao  homem,  além  de  ver  restringido  o  alcance 

 das  garantias  que  deveriam  decorrer  do  enlace,  notadamente  o  direito  à  meação  e  à 

 prestação     de     alimentos     em     caso     de     rompimento     do     vínculo     (SILVA,     2012). 

 Vê-se,  portanto,  que  a  imposição  de  um  modelo  monogâmico  como  o  único 

 formato  de  relacionamento  familiar  possível,  interpretação  usualmente  defendida  no 

 Brasil  e  em  outras  sociedades  ocidentais,  acaba  por  ensejar  privilégios  àqueles  que, 

 por  qualquer  razão,  se  adequam  à  monogamia,  pois  são  beneficiários  de  benesses 

 legais,     fiscais     e     sociais     (PORTO,     2018). 

 Santiago  (2014)  assevera  que  o  ambiente  em  que  se  insere  o  ordenamento 

 jurídico  brasileiro,  que  é  marcado  pela  prática  democrática,  promotor  da  pluralidade, 

 constitucionalizado  e  que  indica  a  dignidade  da  pessoa  humana  como  um  de  seus 

 pilares  essenciais,  é  incompatível  com  a  tentativa  de  conceber  alguma  hierarquia  na 

 seara  familiar  em  razão  da  adesão  dos  vínculos  conjugais  ao  modelo  monogâmico 

 ou  não.  Para  o  autor,  não  subsiste  razão  que  justifique  o  favorecimento  dos  casais 

 monogâmicos     em     detrimento     daqueles     que     seguem     organização     não-monogâmica. 

 Veras  (2013)  conclui  que  o  recurso  à  monogamia  para  negar  a  plenitude  da 

 produção  de  efeitos  em  relação  a  alguns  núcleos  familiares  afasta  destes  uma  gama 
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 de  direitos,  especialmente  na  seara  sucessória  e  previdenciária  e,  portanto,  infringe 

 os  ditames  do  princípio  da  igualdade,  impondo  tratamento  discriminatório.  Para  a 

 autora,  a  imposição  ampla  da  monogamia,  portanto,  não  é  compatível  com  a  tábua 

 axiológica     do     ordenamento     jurídico-familiar. 

 Ora,  se  dois  núcleos  familiares  autônomos,  embora  compostos 

 simultaneamente  por  um  denominador  comum,  cumprem  as  suas  respectivas 

 funções  sociais  e  se  prestam  à  finalidade  de  desenvolvimento  dos  seus  membros, 

 não  parece  haver  razão  que  justifique  o  reconhecimento  jurídico  de  apenas  um  deles 

 em  detrimento  do  outro,  sob  pena  de  desobedecer  o  princípio  da  igualdade.  As 

 razões  de  ordem  moral,  religiosa  ou  mesmo  cultural  associadas  à  regra  da 

 monogamia  não  têm  o  condão  de  estabelecer  uma  restrição  de  direitos  aos 

 membros     de     um     agrupamento     familiar     (SILVA,     2012). 

 É  bem  verdade  que  o  princípio  da  igualdade  guarda,  em  seu  núcleo 

 essencial,  a  possibilidade  de  se  aplicar  condutas  diferenciadas  entre  situações  que 

 não  sejam  perfeitamente  idênticas,  sendo  necessário,  contudo,  atender  a 

 determinados  requisitos  para  que  o  tratamento  discriminatório  se  revista  de  validade 

 constitucional. 

 Segundo  Mello  (2000),  é  necessário  primeiramente  estabelecer  um  critério 

 de  diferenciação,  que  permita  delimitar  a  incidência  do  tratamento  diferenciado. 

 Depois,  deverá  ser  desenvolvida  uma  argumentação  lógico-racional  que  embase  a 

 correlação  entre  o  critério  adotado  e  o  tratamento  que  se  pretende  destinar, 

 demonstrando  a  sua  necessidade  bem  como  a  sua  efetividade.  Por  fim,  cumpre 

 aferir     a     compatibilidade     do     critério     e     da     justificativa     com     os     preceitos     constitucionais. 

 Adotando-se  esta  metodologia,  não  seria  possível  concluir  pela  validade  de 

 se  aplicar  tratamento  diferenciado  às  famílias  simultâneas  ou  demais  organizações 

 não  baseadas  na  monogamia,  porquanto  estas  constituem  ainda  uma  minoria  social. 

 Assim,  não  há  espaço  para,  à  luz  do  princípio  da  igualdade,  conferir  tratamento 

 excludente  a  estes  agrupamentos.  Em  sentido  contrário,  na  verdade,  só  seria 

 admissível  a  discriminação  positiva  que,  considerando  as  barreiras  impostas  à 

 vivência  da  não-monogamia,  trouxesse  medidas  diferenciadas  com  vistas  a 

 promover  a  inclusão  social  desse  grupo,  assegurando-lhes  o  adequado  acolhimento 

 e     a     equiparação     das     situações     jurídicas     (SANTIAGO,     2014). 

 Desta  feita,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  igualdade  determina  a  concessão  de 

 um  mesmo  tratamento  aos  diferentes  modelos  familiares,  o  preceito  da 
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 não-discriminação  veda  sua  exclusão  com  base  em  um  juizo  de  valor  puramente 

 moral.  Na  mesma  toada,  o  direito  à  diferença,  considerada  a  metodologia  a  ser 

 observada  para  conferir  validade  ao  tratamento  diferenciado,  só  poderá  ser 

 reclamado  para  promover  a  inclusão  e  aceitação  dos  modelos  não  monogâmicos  de 

 família,     aqui     incluindo-se     as     famílias     simultâneas. 

 Pode-se  afirmar,  portanto,  que  não  há  compatibilidade  entre  os  princípios  da 

 igualdade  e  da  não  discriminação  com  a  pretensa  natureza  principiológica  da 

 monogamia,     afastando-se     tal     classificação     deste     último. 

 5.5.3.     Liberdade 

 A  Constituição  da  República  de  1988  dedicou  considerável  atenção  ao  tema 

 das  liberdades,  estabelecendo  em  seu  bojo  garantias  que  abrangem  variadas  áreas 

 da  vivência  humana,  mas  com  especial  destaque  a  assegurar  os  meios  para  o  pleno 

 desenvolvimento  de  cada  pessoa,  cabendo  ao  Estado  a  função  de  promover  tais 

 liberdades,  bem  como  agir  para  que  estas  não  se  tornem  meramente  formais 

 (MENDES;     BRANCO,     2020). 

 O  indivíduo  deverá  se  valer  dessas  liberdades  para  construir,  ao  longo  da 

 sua  experiência,  um  conjunto  de  crenças  e  valores  que  possa  guiar  sua  conduta  e 

 orientar  suas  escolhas  pessoais  e  o  projeto  de  vida  que  deseja  trilhar,  conforme  suas 

 próprias  preferências  e  convicções.  O  Estado,  por  seu  turno,  deve  manter  um 

 espaço  livre  de  regulamentação  impositiva  que  permita  à  pessoa  a  plena 

 consecução  de  seus  objetivos,  bem  como  a  vivência  nos  moldes  pretendidos,  sem  a 

 necessária  adequação  a  um  modelo  alheio,  desde  que  não  haja  interferência  na 

 esfera     de     liberdades     de     terceiros     (MULTEDO,     2016). 

 Transpondo-se  estas  disposições  para  a  seara  familiar,  cada  pessoa  deve 

 estar  apta,  justamente  a  partir  das  crenças  e  valores  cultivados,  a  definir  qual 

 modelo  de  organização  familiar  melhor  atende  suas  próprias  expectativas  e 

 projeções,  assim  como  as  questões  atinentes  à  filiação.  As  escolhas,  nessa 

 perspectiva,  interessam  apenas  aos  membros  de  cada  agrupamento  familiar,  não 

 sendo  lícito  ao  Estado  propor  intervenções  profundas  nessa  organização,  nem 

 tampouco  editar  normas  que  não  versem,  de  forma  bastante  restrita,  sobre  aspectos 

 de  interesse  público.  Assim,  as  regras  da  conjugalidade  em  seu  aspecto  mais  íntimo, 
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 por  exemplo,  não  devem  ser  matéria  de  interferência  estatal,  sob  pena  de  se 

 macular     o     princípio     da     liberdade     (SANTIAGO,     2014). 

 Destarte,  no  que  tange  às  relações  subjetivas,  notadamente  os  vínculos 

 familiares,  deve  imperar  o  espaço  de  autonomia  das  pessoas  ali  envolvidas, 

 respeitando-se  este  âmbito  de  máxima  intimidade,  sem  a  imposição  de  modelos  e 

 organizações,  especialmente  a  demanda  pela  adequação  a  um  modelo  único 

 lastreado  na  monogamia,  que  visem  a  atender  interesses  extrínsecos.  Não  se  pode 

 admitir  qualquer  espécie  de  instrumentalização  do  ser  humano  para  o  atingimento  de 

 uma  finalidade  alheia,  ou  restará  lesionada  a  dignidade  da  pessoa  humana  (SILVA, 

 2012). 

 Em  que  pese  as  manifestações  da  autonomia  privada  estejam  sujeitas  a 

 algum  grau  de  controle  legal,  dada  a  necessidade  de  garantir  que  não  haja  invasão 

 à  esfera  de  autonomia  de  terceiros,  não  se  pode  vincular  esta  licitude  à 

 conformidade  com  questões  morais  e  dos  bons  costumes,  posto  se  tratarem  de 

 conceitos  extremamente  amplos  e  variáveis.  Assim,  uma  prática  que  decorre  da 

 autonomia  privada  de  um  indivíduo  não  pode  ser  taxada  como  ilegal  considerando 

 apenas  que  vai  de  encontro  aos  valores  morais  defendidos  por  uma  determinada 

 maioria     (SILVA,     2012). 

 Maria  Berenice  Dias  (2021)  adverte  que  a  imposição  geral  da  monogamia 

 como  único  modelo  familiar  possível  implica  em  injusta  e  inconstitucional  restrição  à 

 liberdade  em  seu  aspecto  existencial,  limitando  a  autonomia  privada  no  que  tange 

 aos  vínculos  subjetivos.  Para  a  autora,  é  dever  do  Poder  Público  proteger  a 

 liberdade  neste  aspecto,  assegurando  que  as  pessoas  possam  estabelecer  suas 

 conformações     familiares     sem     interferências     externas. 

 Cumpre  esclarecer  que  a  Constituição,  embora  designe  o  Estado  como  tutor 

 das  entidades  familiares,  não  lhe  possibilita  exercer  um  controle  na  organização  dos 

 núcleos  domésticos.  Do  arcabouço  normativo  da  Carta  Magna,  o  que  se  extrai  é  o 

 respeito  à  família  como  entidade  privada,  sujeita  à  autonomia  e  à  vontade  dos  seus 

 membros,  que  devem  conduzir  o  vínculo  com  ampla  liberdade  organizacional 

 (PEREIRA,     2004). 

 Além  disso,  a  supressão  da  liberdade  de  conformação  das  entidades 

 familiares  cria,  por  via  reflexa,  um  ambiente  de  alienação  e  marginalização  social, 

 colocando-se,  por  exemplo,  aqueles  que  não  se  adequam  a  um  modelo  monogâmico 

 em  situação  de  extrema  vulnerabilidade,  posto  que  o  reconhecimento  dos  vínculos 



 107 

 jurídicos-familiares  lhes  é  negado  a  despeito  da  realidade  faticamente  vivenciada 

 (SILVA,     2012). 

 Porto     (2018,     p.     668)     soma-se     à     mesma     linha     de     pensamento     ao     afirmar     que: 

 [a]o  impor  a  monogamia  como  normativa  da  conjugalidade,  o  Direito  limita  a 
 autodeterminação  daqueles  que  não  seguem  a  cartilha  monogâmica  e,  ao 
 fazê-lo,  discrimina  negativamente  essas  pessoas.  Violam-se,  aqui,  os 
 direitos     fundamentais     à     liberdade     e     à     igualdade. 

 Logo,  se  o  princípio  da  liberdade  for  tomado  como  referência,  se  chegará  à 

 conclusão  de  que  a  monogamia  não  se  reveste  do  aparato  jurídico  necessário  para 

 ser  considerada,  também,  um  princípio  constitucional,  pois  sinaliza  uma  interferência 

 descabida  do  Estado  em  uma  seara  da  vida  humana  em  que  a  autonomia  privada 

 deve  ser  garantida  em  sua  máxima  plenitude.  Anote-se,  ademais,  que  a  limitação  da 

 autonomia  nas  relações  subjetivas  desrespeita,  ao  mesmo  tempo,  os  ditames  da 

 dignidade     da     pessoa     humana     (SILVA,     2012). 

 Não  se  está  a  defender  aqui,  contudo,  que  o  Estado  não  pode  promover 

 qualquer  tipo  de  regulamentação  no  âmbito  das  relações  subjetivas  que  envolvam  a 

 conjugalidade.  Embora  concordemos  com  a  concepção  de  que,  na  legislação  atual, 

 há  exacerbada  interferência  em  alguns  aspectos,  como  é  o  caso  dos  deveres 

 matrimoniais,  parece  ser  válida  a  existência  de  algum  regramento,  especialmente 

 com  a  finalidade  de  delinear  as  diferentes  figuras  jurídicas,  como  o  casamento  e  a 

 união  estável,  sem  que  isso  represente  necessária  lesão  à  liberdade.  Constata-se, 

 contudo,  que  a  restrição  absoluta  da  autonomia  privada,  vedando-se  qualquer 

 possibilidade  de  reconhecimento  familiar  aos  agrupamentos  não  monogâmicos, 

 como  é  o  caso  das  famílias  simultâneas,  é  que  se  choca  frontalmente  com  os 

 ditames     constitucionais. 

 Desta  maneira,  embora  a  monogamia  possa  subsistir,  frente  à  liberdade, 

 como  uma  regra  jurídica  aplicável  ao  casamento,  não  parece  haver  espaço  para  o 

 seu     reconhecimento     como     princípio     constitucional     implícito. 

 5.5.4.     Intimidade     e     vida     privada 
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 O  direito  à  intimidade  e  à  privacidade  busca  assegurar  a  proteção  daqueles 

 elementos  e  relações  que  são  mais  íntimos  e  nucleares  de  cada  pessoa, 

 contemplando  os  hábitos,  os  pensamentos,  os  segredos,  os  planos  e  projetos  de 

 vida,  os  atributos  da  personalidade  e,  também,  os  vínculos  afetivos  e  familiares 

 (SILVA,     2009). 

 É  defeso  ao  Estado,  via  de  regra,  promover  qualquer  espécie  de  ingerência 

 no  âmbito  da  intimidade  e  da  privacidade  das  pessoas,  com  exceção  das  situações 

 em  que  a  interferência  se  mostre,  por  alguma  razão,  absolutamente  inevitável.  Por 

 outro  lado,  o  ente  estatal  deverá  garantir  a  integridade  da  esfera  de  privacidade  de 

 cada  pessoa,  velando  e  tutelando  as  condutas  da  sociedade  em  geral  para  que  não 

 haja     invasão     dos     limites     particulares     de     cada     um     (MARTINS,     2016). 

 A  família  representa,  por  excelência,  a  seara  máxima  de  privacidade  de 

 cada  pessoa,  quer  na  perspectiva  do  espaço  físico  de  reclusão  em  relação  aos 

 vínculos  sociais  externos,  quer  do  ponto  de  vista  de  um  núcleo  afetivo  em  que  se  dá 

 o  pleno  desenvolvimento  da  personalidade  de  cada  um  e  a  efetivação  em  plenitude 

 dos  direitos  fundamentais  e  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Trata-se,  portanto,  de 

 um  dos  domínios  em  que  qualquer  intervenção  extrínseca,  seja  do  Estado  ou  da 

 própria     sociedade,     deve     se     limitar     ao     mínimo     necessário     (LÔBO,     2018). 

 Recai,  portanto,  apenas  sobre  as  pessoas  que  estão  incluídas  nessa  esfera 

 familiar  a  prerrogativa  de  definir  sua  estrutura  e  funcionamento,  pois  são  estes  que 

 se  beneficiam  diretamente  da  organização  familiar  e  são  as  suas  próprias 

 necessidades  que  precisam  ser  atendidas  com  o  bom  funcionamento  daquele  núcleo 

 doméstico.  Além  disso,  dada  a  restrição  de  interferências  externas,  são  os 

 componentes  da  família  que  conhecem,  com  propriedade,  o  formato  e  a 

 funcionalidade     da     qual     goza     o     enlace     (SANTIAGO,     2014). 

 Se  for  promovido  um  recorte  ainda  mais  específico,  passando  a  analisar  os 

 vínculos  de  conjugalidade,  quer  formados  pelo  casamento  ou  pela  união  estável, 

 será  possível  concluir-se  que  apenas  aos  cônjuges  ou  companheiros  interessa  a 

 definição  dos  deveres  recíprocos  que  terão  durante  a  relação,  de  acordo  com  as 

 suas  preferências  e  concepções,  porquanto  afetos  apenas  a  eles  próprios.  Não 

 cabe,  neste  sentido,  pretender  atribuir  cogência  ou  classificar  como  questões  de 

 ordem     pública     as     minúcias     de     um     relacionamento     particular     (SILVA,     2012). 

 Outrossim,  devemos  destacar  que  a  imposição  de  deveres  conjugais,  na 

 forma  como  se  tem  hoje  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  padece  de  efetividade, 
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 pois  não  se  vê  consequências  jurídicas  em  caso  de  eventual  descumprimento. 

 Tampouco  subsiste  a  relevância  dos  deveres  para  o  desfazimento  do  vínculo,  que 

 atualmente  depende  apenas  da  manifestação  de  vontade  de  qualquer  das  partes, 

 tratando-se     de     direito     potestativo     (SILVA,     2012). 

 Silva  (2012,  p.  263)  tece  brilhante  conclusão  a  respeito  da  imposição  de 

 comportamentos,  especialmente  a  adoção  da  monogamia,  nos  vínculos  de 

 conjugalidade: 

 Se  os  limites  ao  exercício  e  gozo  da  sexualidade  não  constituem  questão  de 
 ordem  pública  e  muito  menos  de  interesse  público,  se  o  dever  de  fidelidade 
 recíproca  não  tem  relevância  jurídica  e  só  encontra  justificativa  no 
 quadrante  da  autorregulação  da  intimidade  de  cada  pessoa,  sendo  este 
 espaço  inexpugnável  quer  para  particulares  quer  para  o  Poder  Público, 
 impõe-se  a  conclusão  de  que  as  configurações  dos  diversos  tipos  de 
 conjugalidade  não  mais  estão  submetidas  ao  princípio  da  monogamia. 
 Desta  forma,  o  Estado  não  poderia  negar  tutela  jurisdicional  a 
 determinada(s)  entidade(s)  familiar(es)  simplesmente  porque  não  se  regem 
 pelo  princípio  da  monogamia  ou  porque  subsistem  paralela  ou 
 simultaneamente.  Esta  percepção  representa  uma  guinada  no  conceito  e  no 
 tratamento  jurídico  da  conjugalidade.  A  liberdade  que  foi  levantada  como 
 bandeira  nas  revoluções  políticas  (públicas)  deve  reverberar  seus  efeitos 
 emancipatórios  nos  espaços  íntimos  (privados),  ainda  confinados  metafórica 
 ou     explicitamente     ao     Ancien     Régime. 

 Não  pairam  dúvidas,  pois,  que  o  modelo  de  conjugalidade  é  questão  de 

 interesse  exclusivo  inter  partes  ,  devendo  ser  regulada  e  acordada  exclusivamente 

 pelos  envolvidos,  sem  qualquer  sorte  de  ingerência  estatal.  Com  efeito,  o  núcleo 

 doméstico,  por  ser  pessoal,  deve  se  adequar  às  necessidades  e  interesses  de  cada 

 um,  de  maneira  que  se  torne  um  espaço  de  maior  conforto  possível,  não  se  exigindo 

 das     pessoas     a     adoção     de     determinados     comportamentos     que     não     lhes     sejam     caros. 

 Conclui-se,  portanto,  que  sob  o  prisma  da  intimidade  e  privacidade 

 tampouco  se  sustenta  a  imposição  genérica  da  monogamia,  na  qualidade  de 

 princípio     estruturador     das     relações     familiares. 
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 6.     CONCLUSÕES 

 O  STF,  ao  realizar  o  julgamento  conjunto  da  ADPF  132  e  da  ADI  4277, 

 firmou  a  tese  de  que  as  uniões  estáveis  compostas  por  casais  do  mesmo  sexo 

 deveriam  gozar  de  reconhecimento  jurídico,  produzindo  seus  efeitos  na  seara  do 

 Direito  de  Família.  Retirou,  pois,  das  margens  do  ordenamento  constitucional  um 

 modelo  de  enlace  que  há  muito  estava  presente  na  sociedade  brasileira,  numa 

 amplitude  que  já  não  mais  podia  ser  ignorada.  O  resultado  prático  desse 

 posicionamento,  apesar  das  críticas  que  possa  se  tecer  à  metodologia  empregada,  é 

 fortemente  celebrado  por  todo  um  grupo  de  pessoas  que  recebeu  a  garantia  de 

 segurança     jurídica     para     as     suas     relações. 

 A  leitura  realizada  pela  Suprema  Corte  encontrou  lastro  no  próprio 

 arcabouço  constitucional.  Nota-se  das  manifestações  dos  Ministros  que  se  pode 

 lançar  mão  de  vários  argumentos  jurídicos  que  determinam  o  amparo  às  relações 

 afetivas  que  tem  por  objetivo  a  constituição  de  família.  Destacou-se,  neste  estudo, 

 aqueles  que  foram  mais  recorrentes:  a  dignidade  da  pessoa  humana;  os  princípios 

 da  não-discriminação  e  da  igualdade;  o  direito  à  liberdade;  a  defesa  da  intimidade  e 

 da     vida     privada. 

 É  fato  notório,  porém,  que  ainda  há  arranjos  familiares  que  não  gozam 

 dessa  mesma  proteção  e  que  ainda  estão  restritos  a  espaços  de  não  direito,  de 

 insegurança  jurídica  e  social.  No  presente  estudo,  voltou-se  o  olhar  às  famílias 

 simultâneas,  mas  é  preciso  destacar  mais  uma  vez  que  a  nossa  sociedade  é 

 extremamente  plural  e  há,  da  mesma  forma,  uma  imensidão  de  possibilidades  de 

 estruturação     familiar     que     igualmente     carecem     de     regulamentação. 

 No  início  deste  trabalho,  lançou-se  a  tese  de  que  as  famílias  constituídas 

 simultaneamente  a  partir  de  duas  ou  mais  uniões  estáveis  que  contassem  com  um 

 denominador  comum  eram  merecedoras  de  reconhecimento  jurídico,  devendo 

 produzir     efeitos     no     âmbito     do     Direito     de     Família. 

 Foi  percorrido  um  longo  caminho  para  colocar  a  prova  esta  hipótese. 

 Primeiro,  buscou-se  verificar  se  os  princípios  acima  mencionados  —  a  dignidade  da 

 pessoa  humana,  os  princípios  da  não-discriminação  e  da  igualdade,  o  direito  à 

 liberdade  e  a  defesa  da  intimidade  e  da  vida  privada  —  também  estariam  aptos  a 

 determinar  o  acolhimento  dos  vínculos  simultâneos  como  entidades  familiares.  A 

 conclusão  foi  positiva,  uma  vez  que  negar  efeitos  a  um  enlace  que  se  constituiu 
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 faticamente  como  família  e  que  promove  a  potencialização  de  seus  membros  implica 

 em  desrespeitar  aqueles  envolvidos  em  sua  dignidade,  em  deixar  de  promover  a 

 igualdade  entre  todas  as  pessoas,  em  censurar  indevidamente  a  liberdade  e  a 

 autonomia  privada  de  cada  um,  além  de  representar  uma  injusta  intervenção  na 

 esfera     mais     íntima     e     privada     de     cada     pessoa. 

 Considerando,  porém,  que  nenhum  princípio  ou  direito  é  absoluto,  era 

 necessário  contrapor  as  famílias  simultâneas  à  monogamia,  elemento  que  ainda 

 hoje  é  majoritariamente  visto  como  um  princípio  ordenador  do  Direito  de  Família  e, 

 portanto,  usado  como  óbice  ao  reconhecimento  de  qualquer  arranjo  que  não  se 

 estruture     de     forma     monogâmica. 

 Neste  sentido,  avaliou-se  a  sua  origem  e  o  seu  surgimento,  foram  valoradas 

 as  influências  e  práticas  que  elevaram  a  monogamia  ao  status  dogmático  que  se  vê 

 hoje  na  sociedade.  A  conclusão  obtida  foi  que  não  se  tratava  de  um  princípio,  mas 

 meramente     de     uma     regra     aplicável     ao     casamento. 

 Ao  confrontar  a  monogamia  com  o  arcabouço  constitucional,  novamente  se 

 recorreu  ao  mesmo  conjunto  de  princípios  e  direitos  amplamente  trabalhados  ao 

 longo  do  estudo  e  reforçou-se,  assim,  a  conclusão  de  que  não  há  sustentação  lógica 

 que  permita  impor  a  monogamia  como  princípio  absoluto,  aplicável  de  forma 

 indistinta  a  todas  as  espécies  de  relações  de  conjugalidade,  e  condição  sine  qua  non 

 para     o     reconhecimento     de     um     vínculo     afetivo     sob     a     seara     do     Direito     de     Família. 

 Parece,  portanto,  que  resta  confirmada  a  hipótese  lançada  ao  início  deste 

 estudo.  Se  uma  mesma  pessoa  constitui,  de  forma  simultânea,  duas  ou  mais  uniões 

 estáveis,  todas  elas,  independente  da  ordem  de  constituição,  deverão  gozar  de  igual 

 reconhecimento     enquanto     entidades     familiares. 
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 APÊNDICE     A     —     FUNDAMENTOS     POR     MINISTRO 

 MINISTRO  FUNDAMENTOS 

 Ayres     Britto 
 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     pluralismo     político; 

 liberdade;     dignidade     da     pessoa     humana;     intimidade 

 Luiz     Fux 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade; 

 autodesenvolvimento;     liberdade;     dignidade     da     pessoa     humana; 

 reconhecimento;     segurança     jurídica 

 Cármen     Lúcia 
 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     privacidade; 

 liberdade;     dignidade     da     pessoa     humana;     pluralismo     político 

 Ricardo 

 Lewandowski 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     dignidade     da 

 pessoa     humana;     liberdade;     privacidade 

 Joaquim 

 Barbosa 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     reconhecimento; 

 dignidade     da     pessoa     humana 

 Gilmar     Mendes 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade; 

 autodesenvolvimento;     liberdade;     dignidade     da     pessoa     humana; 

 segurança     jurídica;     cidadania;     objetivo     de     construir     uma 

 sociedade     livre,     justa     e     solidária 

 Marco     Aurélio 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     laicidade     do 

 estado;     dignidade     da     pessoa     humana;     autodeterminação; 

 privacidade;     liberdade 

 Celso     de     Mello 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     liberdade; 

 dignidade     da     pessoa     humana;     autodeterminação;     pluralismo 

 político;     privacidade;     busca     pela     felicidade;     objetivo     de     construir 

 uma     sociedade     livre,     justa     e     solidária;     segurança     jurídica 

 Cezar     Peluso 
 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade;     dignidade     da 

 pessoa     humana 
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 APÊNDICE     B     —     VOTOS     POR     FUNDAMENTO 

 FUNDAMENTO  QNT.     DE     VOTOS 

 Não-discriminação,     bem     comum     e     igualdade  9 

 Dignidade     da     pessoa     humana  9 

 Liberdade  7 

 Privacidade  5 

 Autodesenvolvimento  4 

 Pluralismo     político  3 

 Segurança     jurídica  3 

 Princípio     do     reconhecimento  2 

 Objetivo     de     construir     uma     sociedade     livre,     justa     e     igualitária  2 

 Cidadania  1 

 Laicidade     do     Estado  1 

 Busca     pela     felicidade  1 


