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BASTOS,  Victor  Pina.  O  Direito  Real  de  Habitação  da  Família  Poliafetiva  no  Brasil
Contemporâneo. Dissertação de Mestrado. Orientadora: Maria Alice Nunes Costa. Programa de Pós-
Graduação  em Sociologia  e  Direito  da  Universidade  Federal  Fluminense  (PPGSD/UFF).  Niterói,
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RESUMO

A presente dissertação busca analisar um efeito prático da discussão do que é considerado ou não
família na sociedade brasileira, trazendo a tona o modelo familiar da poliafetividade e como a morte
de um dos integrantes do relacionamento afeta o direito de moradia dos demais, mais detidamente
quanto ao direito real de habitação.  Para tanto, usou o método de análise dedutivo, buscando um olhar
reflexivo e crítico sobre a bibliografia, documentos, discursos e olhares do Direito, da Sociologia, da
Economia e da Ciência Política, que revelam as escolhas morais do Estado frente as escolhas dos
particulares, e como isso afeta o direito à moradia e seus custos. Contribuíram nessa jornada Engels
com as questões de múltiplos modelos de família e a condição da habitação; Anapol com seus relatos
sobre  relacionamentos  poliamorosos;  e  mais  modernamente  Tartuce ao tratar  do direito  sucessivo
brasileiro e o reconhecimento estatal das famílias. Sendo os principais resultados de que apesar do
momento pós 1988 ser marcado pela expansão dos formatos de família, a modalidade poliafetiva teve
seu reconhecimento negado pelo CNJ, o que trouxe ao debate se é família ou concubinato, bem como
a aplicação do direito das obrigações e sociedade de fato, por ser,  ainda, nebulosa a aplicação do
direito de família, afastando o direito real de habitação sucessório. Tal fato põe em risco o direito à
moradia de quem vive a relação, fazendo nascer demandas por soluções extrajudiciais, como escrituras
e testamentos; processos judiciais; e maior pressão por políticas públicas de habitação, gerando custos
aos cofres públicos e um dilema aos particulares, que ficam entre garantir seu direito fundamental à
moradia ou o direito de escolher como será sua família. 

Palavras-chave:  Família,  Poliamor,  Poliafetividade,  Moradia,  Acesso  à  Justiça;  Direito  real  de
habitação sucessório.



BASTOS, Victor Pina. The Actual Housing Rights of the Poliaffective Family in Contemporary
Brazil. Masters dissertation. Advisor: Maria Alice Nunes Costa. Graduate Program in Sociology and
Law (PPGSD/UFF). Niterói, 2020. 

ABSTRACT

The present dissertation seeks to analyze a practical effect of the discussion of what is considered or
not family in Brazilian society, bringing up the family model of polyaffectivity and how the death of
one of the members of the relationship affects the right of housing of the others, more closely as actual
housing right. To this end, it used the deductive analysis method, seeking a reflective and critical look
at  the  bibliography,  documents,  speeches  and views  of  Law,  Sociology,  Economics  and  Political
Science, which reveal the moral choices of the State in the face of the choices of individuals, and how
it  affects  the  right  to  housing and its  costs.  Engels  contributed to  the  journey with the  issues  of
multiple family models and housing conditions; Anapol with its reports on polyamorous relationships;
and more modernly Tartuce when dealing with the successive Brazilian law and the state recognition
of families. The main results being that although the post-1988 moment was marked by the expansion
of family formats, the polyfaffective modality was denied recognition by the CNJ, which brought to
the debate whether it is family or concubinage, as well as the application of the law of obligations and
de  facto  society,  as  the  application  of  family  law is  still  nebulous,  removing the  actual  right  of
succession housing. This fact puts at risk the right to housing of those who live the relationship, giving
rise  to  demands  for  extrajudicial  solutions,  such  as  deeds  and  wills;  court  lawsuits;  and  greater
pressure for public housing policies, generating costs for public coffers and a dilemma for individuals,
who are between guaranteeing their fundamental right to housing or the right to choose how their
family will be.

Keywords: Family, Polyamory, Polyaffectivity, Habitation, Access to Justice; Real right of succession
housing.
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INTRODUÇÃO

A família brasileira está no divã,  vivendo momentos de intensas modificações nos

costumes  sociais  e  na  conformação  do  que  uma  entidade  familiar  pode  ser.  Este  é  um

momento em que se consolida o pensamento de que a família matrimonial (patrimonial e

patriarcal) não é mais a titular do monopólio do que é a família.

Nesse  novo  contexto  o  afeto  ganha  destaque,  permitindo  que  tipos  de  famílias

marginalizadas  ganhem  status de  proteção  do  Estado  e  dos  mecanismos  do  seu  sistema,

exemplos disso são a união estável, as famílias monoparentais e homoafetivas. Vale ressaltar

que essas famílias já existiam no mundo dos fatos, só levaram anos para serem reconhecidas

na legislação e nos tribunais. Esse reconhecimento tardio gerou não só um custo pessoal para

os  envolvidos,  mas  para  a  própria  máquina  pública  em  forma  de  processos  e  políticas

públicas.

Isso se deve ao fato de que o Direito de Família e o de Sucessões não foi construído,

em um primeiro momento, para proteger os afetos, mas sim garantir direitos e deveres aos

particulares quando a relação não mais existe; seja pela morte, seja por não quererem estar

mais juntos. Estar fora desse âmbito protetivo é estar submisso à vontade do ex-companheiro,

da família desse companheiro e da jurisprudência.  E, tanto a expressão da (boa) vontade,

quanto a formação de entendimento dos tribunais tem um custo temporal, financeiro e de

incertezas.

Um dos direitos resguardados nesse âmbito: quando falece uma das pessoas da relação

amorosa (Eros), é o direito real de habitação, vinculado diretamente ao direito à moradia. O

que aconteceria se o Estado não garantisse aos cônjuges o direito de continuar morando em

seus lares quando o outro falecesse? Seria pelo arbítrio dos herdeiros e da família do falecido

que decidiriam o destino do sobrevivente. Isso geraria expulsões de imóveis e demandas no

Judiciário? Isso geraria pressão nos tribunais, bem como pressionaria o Estado por políticas

públicas de acesso à moradia, em uma realidade que já falta moradias. O que faz crer que o

direito real de habitação na sucessão funciona como uma política pública indireta. 

O direito real de habitação, bem como outros, são direitos apenas conquistados pelas

famílias reconhecidas juridicamente, tendo sido paulatinamente alcançados pela união estável,

mas não estendida sem um componente Eros. Nessa linha de compreensão o presente trabalho

dá ênfase a questão de que ao mesmo tempo em que muitas famílias ganharam um lugar ao

Sol, outras ainda estão relegadas à penumbra. Assim, tendo como expoente a discussão sobre
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a família da poliafetividade e o dilema do seu reconhecimento, contrariando a monogamia

estabelecida. 

Tal questão entra em conflito com o Direito e a Sociedade e seu paradigma já posto: a

monogamia como base da família (talvez o último bastião da “família tradicional”). Levanta

pontos  referentes  ao  quanto o Direito  quer  definir  a  família  e  quanto a  família  consegue

definir o Direito em uma sociedade de amores tão líquidos.

O problema posto poderia ser assim formulado: o direito pátrio comporta o direito de

escolha da família poliafetiva para aplicação das garantias do direito real de habitação, ou

como se daria o mesmo na ocasião da morte de um dos membros da poliafetividade?

Essa  dissertação será  dividida  em quatro  momentos,  buscando  responder  como se

daria  o  direito  real  de  habitação  no  contexto  sucessório  da  família  poliafetiva  que  é

invisibilizada pelo Estado, no ordenamento jurídico pátrio:

O primeiro capítulo trará à discussão a família no ocidente, com enfoque no Brasil.

Nesse  capítulo  serão  abordadas  as  concepções  da  família  ao  longo  do  tempo,  formas  e

modelos de sua estrutura. Soma-se a isso a busca de entender a família como um conceito

aberto  ou  fechado  e  desvelar  tais  consequências  para  discussão  não  só  sobre  a  família

poliafetiva.

O segundo capítulo apresentará o poliamor e suas definições não limitantes como um

modelo "novo" de amar, já buscando saber se é ou não, se quer ser ou não ser uma entidade

familiar. Será abordado em suas modalidades, em especial a poliafetividade, e se procurará

focalizar  na perspectiva de uma mais rica compreensão do tema, bem como das diversas

modalidades de relacionamentos não monogâmicos, alguns largamente presentes na sociedade

ocidental atual. Levantam-se nesse capítulo quais são os ideais que a comunidade poliamorosa

compartilha,  além de sua ética voltada  ao  consentimento,  escolha informada,  igualdade  e

liberdade. 

O terceiro capítulo irá verificar, primeiramente, a importância da moradia para o ser

humano, assim como parte das necessidades e políticas públicas brasileiras quanto ao tema.

Assim, será abordada a relevância do direito social à moradia, com ênfase no direito real de

habitação,  sua  construção  e  seu  efeito  como  política  pública  no  momento  sucessório.

Estabelecer a caminhada histórica do instituto e da antiga família invisibilizada, união estável,

de excluída do direito, até a detentora do benefício.

O quarto capítulo, tratará quais são os possíveis “campos de batalha” jurídicos para

aplicação,  ou  não,  do  direito  real  de  habitação  na  sucessão  da  família  poliafetiva.  Serão

visualizados custos temporais e financeiros da atuação do Judiciário sobre o tema, permitindo
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vislumbrar diferenças entre o acesso ao judiciário e acesso à justiça. Serão propostos possíveis

caminhos para aplicação do direito real de habitação e os possíveis problemas dessas soluções

no  momento  do  falecimento  de  uma  das  pessoas  da  unidade  afetiva,  tais  quais  suas

implicações no mundo dos fatos e no mundo jurídico. Assim, buscará verificar quais possíveis

analogias  podem ser  feitas,  se  pode ser  usado  a  experiência  de  lutas  passadas  de  outras

famílias para garantir direitos a poliafetividade, ou se ela mesma terá que trilhar seu caminho

para o direito à moradia frente ao embate com a questão da monogamia no direito pátrio.

Por  fim,  a  conclusão será a  reunião dos  dados analisados nos  capítulos  anteriores

buscando responder à pergunta proposta. A saber, se há uma real proteção da sociedade com a

“escolha única” da monogamia (invisibilizando a poliafetividade), ou se faz necessário incluir

essa nova família no rol de proteção do Direito, visando salvaguardar o direito à moradia de

adultos capazes em um momento de luto. Com isso, busca-se perceber as problemáticas do

sistema tradicional e a (in)eficiência do Direito no enfrentamento do tema, como também uma

procura do diálogo com outros ramos do saber envolvidos na concepção de família e moradia.

Nenhuma pesquisa  sai  do  vazio  e  essa  não  é  diferente.  Essa  pesquisa  é  fruto  do

trabalho do pesquisador que é tabelião e registrador no estado do Rio de Janeiro. Ela é parte

do ofício  de formalizar  famílias  (seja  pela  árvore genealógica dos  nascimentos,  seja  pela

celebração de uniões estáveis) e criar novas famílias, através da celebração dos casamentos

civis. Além disso, também é responsável tanto pela realização de escrituras de inventário,

quanto os registros de direitos sucessórios no âmbito do registro de imóveis. Assim sendo,

atende as mais diversas pessoas, cada qual em um momento da vida querendo transformar

seus desejos  e declarações do mundo fático em uma realidade jurídica.  Foi nessa esteira,

procurado por usuários, que querendo se proteger e fazer valer sua vontade para dar segurança

para a família que escolheram é que surgiu a necessidade de resposta da pergunta feita pela

pesquisa.

Para discutir essas “verdades postas” será usada tanto a pesquisa bibliográfica, quanto

a documental. Abrangerá, assim, diversos elementos: instrumentos de coleta de dados, livros,

teses,  artigos  sobre o assunto ou a  ele  relacionados,  sites  na  internet,  e  reportagens, que

contribuam para a busca de conhecimento sobre o tema. Será feito uso também de ferramentas

não usuais em dissertações como dicionários cibernéticos colaborativos, por se tratar de um

tema em que  as  pessoas  recorrem à  internet para  se  informar.  Com isso,  o  trabalho  irá

cristalizar qual era o entendimento que as pessoas on-line tinham sobre o tema na época da

elaboração da dissertação.
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É relevante o uso desse método para se perseguir "as verdades da sociedade", tendo

como  hipótese  primeira  que  essas  verdades  seriam  uma  construção  cultural  e  que  em

determinado tempo e local geográfico foram consideradas corretas para se alcançar um fim.

No entanto, se confirmada essa hipótese é possível desdobrá-la em que nem sempre a mesma

“verdade” continua válida e é papel do pesquisador no seu trabalho aferir se essa “verdade” é

ainda cabível,  ou se deveria  ser substituída.  Se as finalidades são de proteger  o direito  à

moradia dos cidadãos em relacionamentos; desjudicializar questões em que as partes estão de

acordo; e diminuir a pressão sobre políticas públicas de moradia, será que o Direito continua a

proteger,  ou hoje ele é um dos repressores ao manter a monogamia como a única via de

escolha? Questionar,  com isso, se o instituto jurídico cristalizado e a família monogâmica

precisam ser reformados, ou reforçados. Uma vez aferido nos estudos anteriores e ouvidas as

vozes  que  se  manifestam  ciberneticamente,  difundindo  suas  outras  ideias  sobre  amar  e

família, se procurará alcançar uma conclusão.

Como toda metodologia é filtrada pela própria visão de vida do pesquisador, faz-se

necessário realizar algumas considerações para que o leitor encontre possíveis enviesamentos,

ou se torne mais clara alguma postura adotada. A formação do pesquisador além do Direito é

em Ciências Contábeis, então não só os aspectos principiológicos, mas também números e

custos terão impacto na avaliação se tal ou qual escolha trouxer mais ou menos benefícios. O

próprio trabalho em cartório extrajudicial  também leva a  uma predileção por  métodos de

resolução de conflitos inter partes. E pela só intervenção judicial quando as partes envolvidas

não  conseguem  chegar  a  um  acordo,  ou  desrespeitam  o  que  foi  previamente  acordado.

Também é válido ressaltar que a pesquisa passou por duas fases, uma na pré qualificação em

que se pensava que o instituto família passava por uma “crise” e que não era benéfica a

intervenção do Judiciário, em uma metodologia do caso a caso. Os professores através de suas

falas e da indicação de novos textos auxiliaram-me a olhar para a pesquisa com o olhar não

mais de “crise”, mas sim de metamorfose, assim como a necessidade de equilibrar o casuísmo

das  decisões  individuais  com  a  importância  que  cada  decisão  tem  na  construção  de

entendimentos, segurança e direcionamento jurídico. Para além disso, a poliafetividade é uma

experiência teórica para o autor, nunca tendo sido vivenciada, mas com o entendimento de

que uma das missões dos operadores do Direito é a de garantir o direito às escolhas, como

também as consequências dessas escolhas.
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CAPÍTULO  1:  A  CAMINHADA  DA  FAMÍLIA  OCIDENTAL:
RETROSPECTIVA E PERSPECTIVAS

1.1 Retrospectiva do que foi e do que seria

Figura 1 – Título

Fonte: Como Desenhar Fácil – Youtube (2018)

A figura acima apresenta um desenho infantil de uma casa, que independentemente da

idade, muitos dos leitores identificam como a casa que também desenhavam quando criança.

Mas qual o motivo da casa ser assim, com chaminé? Será que no mundo dos fatos só existe

esse tipo de casa ou, pelo menos, ela corresponde à realidade de quem a desenhou? Ao tomar

o  pesquisador  como parâmetro,  morador  do  estado do Rio de  Janeiro,  quando muito  viu

alguma chaminé na região serrana, mas também desenhava casas assim (1990).

A reprodução da casa com chaminé é uma internalização da imagem de uma ideia de

casa, não da realidade. Mas construída e transmitida de um padrão de outra cultura/ geografia,

que tanto se normalizou que as crianças em sua infância a reproduzem geração após geração

(figura de 2018, quase 30 anos depois dos desenhos do pesquisador).

Será que o mesmo não é feito em relação à figura da família? O apanhado histórico do

trabalho busca não cometer os mesmos erros apontados por Luciano Oliveira.  Assim, não
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pretendemos  falar  do  Código  de  Hamurabi  (OLIVEIRA,  2004,  p.  11),  logo não temos  a

intenção de esgotar a trajetória do instituto no tempo. A real intenção deste trabalho é dar

lampejos do que sedimentou e ainda sedimenta as bases da imagem que a palavra família

forma na mente do pesquisador e do leitor, no contexto ocidental atual.

A ideia  embrionária  de  família  foi  definida  por  Freud  como  “célula  germinal  da

civilização”  (FREUD,  1996,  p.136).  Seria,  assim,  a  primeira  entidade  coletiva  em que  a

humanidade,  considerando  cada  pessoa  como organismos  individuais,  reuniram-se  com o

intuito de viver de maneira grupal e cooperativa. Há muito se discute na Academia que a

modernidade (GIDDENS,1991, p.12) tem trazido consequências para a liquefação dos laços e

relacionamentos humanos (BAUMAN, 2003, p.06), tendo já o Instituto de Direito de Família

mostrado essa discussão para o direito e seus reflexos (LÔBO, 2015, p. 104). Soma-se a isso a

mídia (MONO, 2007) e políticos (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2007) relatando que essa

entidade está em uma transformação turbulenta, mas para entender essa dita tribulação, ou até

se ela realmente existe, é importante que se faça um apanhado da sua caminhada no curso do

Tempo. 

A necessidade de agregação seria um impulso da humanidade em se reunir, tendo sido

cunhado o termo animal político (ARISTÓTELES, 1991, p.5) e “animal social” (BROOKS,

2014, p.8). Ou seja, seu impulso não é apenas uma questão de construção natural-instintiva,

mas também intelectualmente construída. Nas palavras de Diniz:

O homem é um ser gregário por natureza, é um ser eminentemente social, não só
pelo instinto sociável, mas também por força de sua inteligência que lhe demonstra
que é melhor viver  em sociedade para atingir  seus objetivos […].O ser  humano
encontra-se em estado convivencial e pela própria convivência é levado a interagir
(DINIZ, 2017, p.6)

Assim,  a  família  sempre  se  fez  presente  como  o  elemento  da  necessidade  de

agregação, tendo fortes características individuais e coletivas, que misturou em sua essência

elementos públicos e privados. Nessa dicotomia público-privado, Silvio Rodrigues salienta o

ponto de que a família transcende a esfera privada, colocando-a como base organizacional da

sociedade e que haveria interesse público de sua manutenção como instituição estável. Em seu

modo de ver:

[...] a família constitui a base toda a estrutura da sociedade. Nela se assentam não só
as colunas econômicas, como se esteiam as raízes morais da organização social. De
sorte  que  o  Estado,  na  preservação  de  sua  própria  sobrevivência,  tem interesse
primário  em  proteger  a  família,  por  meio  de  leis  que  lhe  assegurem  o
desenvolvimento  estável  e  a  intangibilidade  de  seus  elementos  institucionais.
(RODRIGUES, 2012, p.14)
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Já  o  professor  Venosa,  que  “não  se  pode  conceber  nada  mais  privado,  mais

profundamente humano do que a família, em cujo seio o homem nasce, vive, ama, sofre e

morre” (VENOSA, 2003, p.25).

Tendo em mente  a  opinião  desses  autores  mais  tradicionais  do  campo jurídico,  a

humanidade no seu processo civilizatório teria se agrupado sobre três vertentes principais,

tendo sido o patriarcado não o primeiro, mas o que mais fortemente se estabeleceu como

padrão, conforme esclarece Paulo Nader:

No  que  concerne  à  primitiva  forma  de  convivência  humana,  predomina  o
entendimento  segundo  o  qual  a  horda,  o  matriarcado  e  o  patriarcado  foram
sucessivamente, as três fases iniciais, não obstante a doutrina tradicional, fundada
em  fontes  bíblicas,  indique  o  patriarcado  como  a  primeira  etapa.  A horda  se
caracterizaria  pela  vida  nômade  do  grupo,  onde  imperava  o  regime  da
promiscuidade,  com os  indivíduos  se  dedicando  à  caça  e  à  pesca  e  sem regras
predeterminadas de convivência. Abandonando o nomadismo, os homens passaram
a  trabalhar  na  agricultura,  originando-se  a  fase  do  matriarcado,  pela  qual  o
parentesco se definia pela mulher e já não se adotavam práticas promíscuas.  Foi
Bachofen, em 1861, em seu livro Matriarcado, quem apresentou estudo sistemático
sobre a etapa. Na observação de Del Vecchio, com o matriarcado, a mulher não
assumiu a hegemonia política,  mas apenas a  condição de centro da família  pela
designação do parentesco. Em fase histórica subsequente o homem assumiu a chefia
da família e passou a ser o elemento de referência na definição do parentesco. Era o
patriarcado. (NADER, 2007, p.92)

Assim,  é  possível  ver  que  as  sociedades  se  fundaram  em  diversas  vertentes  de

estrutura  familiar,  bem  como  trocaram  estruturas  fundantes  ao  longo  do  tempo.  Tal

constatação já levanta alguns pontos interessantes sobre o instituto.

Primeiramente,  o  instituto  família  teria  mais  do  que  uma  origem  natural,  sua

formatação seria fruto das convenções criadas pelo intelecto e necessidades humanas. Assim,

as  necessidades  geográficas,  culturais  e  econômicas  foram fatores  relevantes  da  estrutura

familiar.  Diferentemente  de  um  cardume  que  naturalmente  se  une  para  reprodução,

manutenção e proteção da espécie, a família humana é um fato social formado pela vontade

humana.

Outro ponto, consequência do primeiro, é de que a família não é um fato social de

manifestação singular.  Ou seja,  a  família nasce com uma pluralidade de opções válidas e

viáveis, sendo que as restrições do que é ou do que não é família advieram das necessidades

individuais e coletivas. Logo, ela não pode ser encarada como uma “verdade absoluta”, aquela

em  que  só  é  possível  o  modelo  de  família  tradicionalmente  posta  em  local/  tempo

determinados.

Referente a essa questão da estruturação familiar, Engels levantou diversos pontos: um

deles reside em que Bachofen, em 1861, descortinou a “real história” da família, contrariando
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o modelo do patriarcado baseado na Bíblia (ENGELS, 2016, p.11). As ciências históricas da

época uniformizaram o entendimento de que o patriarcado era o modelo de família  mais

antigo, convenientemente consonante com a família burguesa. Isso dá a entender que pouco,

ou nada, evoluiu o instituto família no passar da História. Com as novas luzes lançadas por

Bachofen, se estendeu a visão para os modelos que posteriormente foram classificados como

horda e matriarcado, o que abriu novas visões e possibilidades de pesquisa.

O que Engels observou em suas análises sobre a família é que, na verdade, ela foi se

modificando através do tempo, tanto em sua forma, como em construção e finalidades. Sendo

ajustado ao que era necessário para a sociedade e o Estado naquele momento (ENGELS,

2016, p.269). Assim sendo, a família foi posta como um meio de perpetuação de uma forma

de ser de uma sociedade, saindo da posição de formadora de sociedades para a posição de

manutenção dessa mesma sociedade.

Os ajustes eram estabelecidos pelas culturas “vencedoras” do ocidente, quais sejam a

própria cultura cristã e, em parte, a cultura romana, que por sua vez foi denominada como

civilização  judaico-cristã  ocidental  (CECCARELLI,  2007,  p.89-112).  Esses  ajustes  se

tornaram elementos diretivos do Direito, que bebendo da fonte da religião cristã, da cultura

romana  e  da  economia,  resultou  como  instrumento  repressivo  institucionalizado.  Dessa

maneira, se reconhece apenas a modalidade familiar que melhor se coaduna com os objetivos

de reprodução humana e proteção do patrimônio, fazendo pequenas variações, conforme as

necessidades. (ENGELS, 2016, p.269)

Por consequência, o afeto foi posto em segundo plano e as necessidades econômicas se

tornaram o elemento pujante para a  formação da família,  conforme reconheceu Fustel  de

Coulanges: 

O princípio da família não é mais o afeto natural, porque o direito grego e o direito
romano não dão importância alguma a esse sentimento. Ele pode existir no fundo
dos corações, mas nada representa em direito. O pai pode amar a filha, mas não pode
legar-lhe os bens. (FUSTEL DE COULANGES, 1961, p.57)

Esse emaranhado de fatores dá base ao que se chama de "família tradicional", que

seria  o matrimônio indissolúvel,  monogâmico, legítimo e heterossexual/  heteroafetivo.  No

entanto, é peculiar que esse mesmo modelo nem sempre tenha sido assim, pelo contrário, ele é

fruto da construção de necessidades para alcançar os objetivos de manutenção da espécie e do

patrimônio.

Exemplo disso é a Europa pré-moderna, em que não se organizavam os casamentos

por  base  de  afeto  ou  atração  sexual,  mas  sim com finalidades  econômicas,  algo  que  se
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mantém  até  hoje.  Costa,  em  sua  obra,  expõe  que  o  matrimônio  era  a  consequência  de

negociações  a  partir  de  interesses  econômicos  e  sociais:  “seria  uma  troca  de  prestígio,

patrimônios e segurança, o amor vinha, talvez, depois”. (COSTA, 1998, p.19)

O  pilar  da  indissolubilidade,  que  perdurou  por  séculos  como  marca  da  família

tradicional,  só  foi  estabelecido  no  século  XIII,  quando  o  matrimônio  deixou  de  ser

considerado  um contrato/instrumento de estabilização social, de garantia da reprodução com

a certeza de paternidade e de transferência de riqueza para se transmutar como sacramento da

Igreja  Católica.  Com  influência  direta  dos  textos  bíblicos,  o  casamento  veio  adotar  a

indissolubilidade (Velho Testamento) e a monogamia (Novo Testamento), bem como manteve

as características quanto a reprodução e transferência de bens. (LINS, 2013, p.124-125)

O casamento só foi destacado da Igreja com a Revolução Francesa, voltando a ser

considerado um contrato.  No entanto,  apesar de terem sido alterados os agentes de poder

(Igreja  pelo  Estado),  foram  mantidos  os  pilares  estabelecidos  pelo  primeiro,  qual  seja  a

indissolubilidade e monogamia como princípios basilares. 

Poder-se-ia afirmar que a história da sexualidade ocidental foi moldada nesses dois

pontos. E ir contra esses pontos seria lutar contra uma "verdade posta" quase que como um

mote natural. Segundo Santiago:

A ideia de um relacionamento monogâmico que dure pela vida toda como o único
objetivo  adequado  no  campo  sentimental  está  tão  profundamente  enraizada  na
cultura  do  ocidente  que  se  torna  quase  invisível:  nós  nos  restringimos  a  essas
crenças mesmo sem saber se acreditamos nela. E essa noção sempre circunscreve o
ser humano, seus valores, desejos, mitos e expectativas, sem que por ele seja notada,
até que um dia nela tropece. (SANTIAGO, 2014)

Sobre a monogamia,  Letícia Ferrarini se posiciona: “trata-se a monogamia de uma

característica  histórico-sociológica  reconhecida  como  padrão  médio  da  família  ocidental”

(FERRARINI, 2010, p.92). O que se afere, assim, é que o ideal de família estatal ocidental foi

sendo montada de modo a torná-la uma instituição sagrada, natural e solene, sendo composto

por ato formal com a rubrica do poder vigente através da celebração do casamento oficial.

Qual  o  objetivo?  Impor  ao  imaginário  das  pessoas  um  ideal  de  família  rígida  e

indissolúvel com um grande potencial de (re)produção e certeza patrimonial (DIAS, 2017,

p.28).  Qual  o  mecanismo usado? O Direito  se  destaca  como aquele  que  premia  e  pune:

seguindo  o  modelo  recebe  proteção,  outro  arranjo  familiar  é  punido  severamente

(GAMA,2000, p.161-162).

Apesar  do sistema monogâmico, é possível  constatar  que um número relevante de

pessoas  não  permanece  fiéis  aos  seus  companheiros,  sendo  comuns  os  relacionamentos
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paralelos, seja constantemente ou não. Tal condição está tão “normalizada” na sociedade que

dificilmente se  vê uma trama em livros,  ou na televisão sem o mote  do paralelismo das

relações, apresentando ainda uma maior permissividade para com os homens.

Outro momento histórico que influenciou a família como é conhecida foi a Revolução

Industrial no século XIX. Essa última revolução trouxe novos fatores que abalaram a família

tradicional ocidental na época e deu início ao movimento de emancipação das mulheres no

mundo Ocidental.  As mulheres passaram a ter  acesso à educação e trabalho, contribuindo

economicamente para o sustento da família, e, assim, saindo do circuito casa e igreja. Dessa

forma,  fermentadas  nas  ideias  das  fábricas  desse  tempo,  começam as  reivindicações  por

mudanças  estruturais  na sociedade,  influenciadas pelas  ideias  de antipatriarcado,  sociais  e

contrárias aos dogmas da Igreja. (BITTAR, 2008, p.116)

Nesse  novo contexto  social,  a  estabilidade  financeira  da  família  não  era  rompida,

necessariamente, caso se rompesse o relacionamento. Daí pode ser notada uma mudança no

que se busca, a necessidade de satisfação sexual e afetiva ganhou mais corpo, superando em

alguns casos a busca pela segurança econômica com o casamento. E, foi concluído que esses

sentimentos podem ser satisfeitos em estruturas diversas do casamento tradicional (GLANZ,

2015, p.1-2). Nas traduzidas palavras de Easton e Hardy: “O casamento moderno não é mais

essencial  para  a  sobrevivência,  tendo como objetivos:  o  conforto,  a  segurança,  o  sexo,  a

intimidade e a conexão emocional” (EASTON, HARDY, 2009, p.14). Tais elementos foram o

motor de uma nova revolução, agora sexual, no mundo ocidental, trazendo mudanças e novas

necessidades ao Sistema Protetivo Estatal. 

Ao sair um pouco do espectro europeu da construção e mudança gradual de família, e

ao lançar um olhar crítico e reflexivo sobre o Brasil, é possível constatar uma condensação de

mudanças em um espaço de tempo menor. Assim, o Brasil será usado como um “estudo de

caso” da retrospectiva da família ocidental, tirando proveito dessa aglutinação de momentos e

fatos que geram a evolução da família vivida em seu contexto.

A  colonização  portuguesa  no  Brasil  gerou  várias  influências  específicas,  que

repercutem até hoje, uma delas é a forte influência dos dogmas da Igreja Católica. No período

colonial isso foi bem refletido no Direito aplicável, explicitamente nas Ordenações Filipinas

de 1595.

Dessa forma, só era família, reconhecida pelo Direito e pela Metrópole, a formada

pelo casamento. Contudo, havia uma peculiaridade, duas espécies de casamento: 1) a solene,

ou seja, realizada pela Igreja somada com o sexo entre os recém-casados, que era um dos

requisitos;  e o  2) casamento de trato público e  da fama (Ordenações  Filipinas,  Livro IV,
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XLVI) (PORTUGAL,1580), ou também conhecido como o casamento com marido conhecido.

Talvez aí, a semente da união estável e do casamento civil no Brasil (WALD, 2005, p.9).

É importante destacar que, apesar de o casamento de trato público ir contra a doutrina

da Igreja Católica, especialmente o que foi definido no Concílio Tridentino de 1564, essa

forma também deveria atender as consequências do casamento solene, como, por exemplo, ser

indissolúvel. Ou seja, a indissolubilidade já era uma característica estabelecida, se não sacra,

ao menos estatal. 

A própria  força  da  Igreja  acabou  colocando  em desuso  a  segunda  modalidade  de

casamento, imperando quase absoluta na forma de criação da família. Tal fato foi abordado

por Diniz:

Aqui no Brasil, por muito tempo, a Igreja Católica foi titular quase que absoluta dos
direitos  matrimoniais;  pelo Decreto de 3 de novembro de 1827 os princípios do
direito canônico regiam todo e qualquer ato nupcial, com base nas disposições do
Concílio Tridentino e da Constituição do Arcebispado da Bahia. (DINIZ,2017, p.51)

O Brasil  Império  rompeu com Portugal,  mas  continuou reconhecendo como única

entidade  familiar  com proteção  jurídica  o  casamento  indissolúvel,  monogâmico,  hétero  e

legítimo. Argumento que justifica essa afirmação é o Decreto Imperial de 03.11.1827, que

firmou a obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento e manteve muitos aspectos

das Ordenações Filipinas (PEREIRA, 1869, p.18),  que só deixou de ser aplicável em sua

totalidade com o Código Civil de 1916.

Em um ensaio de emancipação da Igreja Católica, o Estado Imperial “evoluiu” o tema

para estendê-lo aos não católicos. Foi assim gerado, em 1861, o casamento civil através do

Decreto 1.144 daquele ano (PEREIRA, 1869, p.19).  Logo, o Brasil,  novamente,  passou a

conviver  com dois  tipos  de  casamentos,  mas  agora  dois  solenes:  os  regidos  pelo  Direito

Canônico e o regido pelas leis pátrias.

Passados quase trinta anos, em 1890, de autoria de Rui Barbosa, o Decreto nº 181, que

foi  o  “grito  de  independência”  do  Estado  brasileiro  com  os  laços  da  Igreja,  findou  o

casamento canônico e só o casamento civil passou a ser considerado o solene e o legítimo.

Indo além, também estabeleceu exceções  a  indissolubilidade  do casamento,  ao permitir  a

"separação de corpos", sendo retirado qualquer valor jurídico do religioso. 

Permaneceu vigente até a entrada em vigor do Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/16),

que manteve apenas o casamento civil, permitiu a conversão do religioso e regrediu quanto à

“separação de corpos”. Manteve também como base da sociedade brasileira o patriarcalismo,

dessa forma, o homem foi mantido como chefe da família e a mulher casada incluída na lista

dos relativamente incapazes. 
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A época  gerou  uma  situação  inusitada  em  que  a  mulher  enquanto  solteira  era

considerada plenamente capaz para os atos da vida civil. No entanto, ao casar lhe era imposta

uma incapacidade ficta, para assim manter o sistema e o poder patriarcal. A partir disso, é

possível constatar o sistema jurídico tentando buscar uma estabilidade, aparentemente com o

objetivo "contornar" as incoerências geradas pelas escolhas estatais do tipo familiar ideal.

Foi,  assim,  consagrado  na  legislação  da  República  brasileira,  o  casamento

“tradicional” civil como a única forma de se estar no sistema protetivo do Direito de Família.

Não satisfeitos, os operadores do Direito dificultaram, ainda mais, ao restringir a questão da

filiação,  criando  diferenças  e  entraves  no  quesito  adoção,  reconhecimento  de  filhos

"adulterinos"  ou  incestuosos.  O  Direito  brasileiro,  por  ter  seu  foco  nas  questões

patrimonialistas, e não nas afetivas, institucionalizou atos de verdadeiros preconceitos sociais,

que em vez de unir, segregavam as famílias. 

Colocando em uma lupa o instituto da adoção como instrumento realmente criador de

laços  de parentesco,  só foi  realmente regulamentado através  da Lei  nº  3.133/57,  ou seja,

apenas 41 anos depois do Código Civil. E, soma-se ao fato de que, até 1977 (mais 20 anos de

segregação), o adotado tinha um prejuízo sucessório, sendo filho de segunda classe, já que só

poderia receber metade da herança em concurso com filhos ditos legítimos. A lei reconhecia

os  laços  feitos  pela  vontade,  mas  era  evidente  que  a  balança  do  parentesco,  legalmente

falando, era desnivelada, valendo mais o sangue que o afeto, mais a solenidade do que o fato.

Na restrita visão do Código Civil de 1916, a finalidade essencial da família era a
continuidade.  Emprestava-se  juridicidade  apenas  ao  relacionamento  matrimonial,
afastadas  quaisquer  outras  formas  de  relações  afetivas.  Expungia-se  a  filiação
espúria e proibiam-se doações extraconjugais. (FUGIE, 2002, p.133)

Saliente-se que, o Código Civil de 1916 ainda não admitia a dissolução do vínculo

conjugal. Apesar do Estado laico, o apoio da Igreja na Proclamação da República lhe garantiu

um lugar a mesa, voltando a ter voz no Estado brasileiro. Na época, o Brasil era pseudolaico,

permitindo depois apenas o “desquite”, uma forma de proteger o patrimônio na separação de

corpos.

Levou mais de sessenta anos do Código Civil para que a situação realmente começasse

a ser revertida sobre o tema. No ano de 1977, através da Lei 6.515, substituiu-se o desquite

pela separação judicial e pelo divórcio, todos com robustos requisitos para serem cumpridos.

Assim sendo, o Direito brasileiro, durante décadas trabalhou para manter o status quo

ou modificá-lo o mínimo possível, visando proteger, a todo custo, a instituição da família

"tradicional" e os laços de sangue entre os parentes. Basta somente observar as vedações e os
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entraves postos para a dissolução do casamento e para efetivação da adoção, ignorando assim,

a relevante participação do afeto nas relações entre os membros da família.

Ainda, fecharam-se os olhos, no Código de 1916, quando o legislador invisibilizou os

relacionamentos de fato que ocorriam na sociedade brasileira. Dessa forma, as uniões por

convivência (seriam as uniões estáveis/ "o morar junto"), ficavam totalmente desprotegidas e

sem reconhecimento. Ficavam, dessa forma, à margem do direito as formas familiares em que

não houvesse a celebração do casamento civil.

Dias revela o verdadeiro caráter do legislador da época, in verbis:

A negativa  de  reconhecer  os  filhos  fora  do  casamento  possuía  nítida  finalidade
sancionatória,  visando  a  impedir  a  procriação  fora  dos  “sagrados  laços  do
matrimônio”. Igualmente afirmar a lei que o casamento era indissolúvel servia como
verdadeira advertência aos cônjuges de que não se separassem. Também negar a
existência de vínculos afetivos extramatrimoniais não almeja outro propósito senão
o de inibir o surgimento de novas uniões. O desquite – estranha figura que rompia,
mas  não  dissolvia  o  casamento  –  tentava  manter  a  todos  no  seio  das  famílias
originalmente  constituídas.  Desatendida  a  recomendação  legal,  mesmo assim era
proibida a formação de outra família. (DIAS,2012, p.34-35)

Os ventos constitucionais só mudaram na Constituição Federal de 1934, quando houve

a preocupação de inserir um capítulo sobre a família, em que expressamente garantiu proteção

especial  do  Estado  a  essa  instituição.  Só  então,  foi  institucionalizada  a  possibilidade  da

conversão do casamento religioso em civil. “Art. 144 – A família, constituída pelo casamento

indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado.” (BRASIL, 1934)

Após  isso,  se  observa  que  esses  preceitos  foram  adotados  pelas  Constituições

seguintes, tendo pequenas variações. A Constituição de 1937 em seu artigo 124: "Art. 124 - A

família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. Às

famílias  numerosas  serão  atribuídas  compensações  na  proporção  dos  seus  encargos."

(BRASIL,1937); a de 1946 " Art. 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo

indissolúvel  e  terá  direito  à  proteção  especial  do  Estado." (BRASIL,1946);  não  sendo

diferente durante o Regime Militar em que a Constituição de 1967 versava que: " Art. 167 - A

família  é  constituída  pelo  casamento  e  terá  direito  à  proteção  dos  Poderes  Públicos."

(BRASIL,1967) Tais colocações deixam claro que surgiram novos olhares para a importância

da família na sociedade.

No entanto, vale destacar que as novas Constituições pouco modificaram as normas do

diploma civil de 1916. O motivo é que as premissas estabelecidas por esse Código nunca

foram realmente atacadas, mesmo após a promulgação de tais Constituições: 

1) Foram adotados/ mantidos a estrutura patriarcal e o monopólio do casamento na

formação da família;
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2) Continuidade do tratamento discriminatório dos filhos por adoção ou mesmo de

sangue, por terem sido gerados fora do casamento;

3) E,  manteve a omissão quanto às relações de companheirismo, que já eram uma

realidade da época, seja ela na forma de união estável, seja na forma de famílias paralelas.

Esses são os paradigmas norteadores da sociedade brasileira pré 88, que só começaram

a ser relativizados, em especial, pelas já citadas: Lei da Adoção (Lei nº 3.133/57) e Lei do

Divórcio (Lei nº 6.515/77), somadas ao Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/62), que

"devolveu" (já que nunca tinha perdido de fato) a plena capacidade à mulher casada (DIAS,

2017, p.30).

O que esses momentos históricos demonstram é que o matrimônio não é mais para

sempre e que havia uma pressão social  por mudanças na estrutura monopolista estatal  de

família advinda do casamento.

As  crescentes  necessidades  sociais  pressionaram  o  constituinte  e  em  1988.  A

Constituição por eles elaborada se tornou o grande marco de proteção da família e do afeto,

dispensando  um  tratamento  especial  ao  Direito  de  Família.  Tomou,  assim,  a  reserva  de

capítulo especial apenas para o ramo do Direito de Família (Capítulo VII do Título VIII),

dispondo de profundas transformações que realmente atacaram os antigos alicerces familiares.

Apesar do que foi exposto acima, fato é que o matrimônio ainda é o principal modelo

de família  para o Estado,  pois  possuem mais direitos garantidos (bem como presunções).

Prova dessa afirmação é que a própria Constituição Federal estabeleceu como escopo facilitar

a  conversão  da  união  estável,  leia-se  de  entidade  familiar  diferente  da  matrimonial,  em

casamento, conforme prevê o seu artigo 226, parágrafo 3º.

No entanto, nos pontos de modificação do conservadorismo, houve contraposição ao

autoritarismo e ao patriarcado definido (e defendido) pelo Código Civil de 1916. O modelo de

família consagrado no contexto constitucional tem como fundamentos os princípios do afeto,

dignidade da pessoa humana, solidariedade e igualdade. Tais princípios funcionam em dois

níveis, sendo a base do novo sistema constitucional, e também como objetivos perseguidos

pelo Estado brasileiro sobre o tema.

Ao olhar sob esse prisma de compreensão, é possível inferir que a Nova Constituição

trabalhou em duas frentes, a saber: 

1)  Na  de  manutenção  das  conquistas  anteriores,  confirmando  as  normas  que  já

existiam no Direito brasileiro que estivessem em consonância com esses ideais, tais como a

garantia da separação e divórcio, bem como a conversão do casamento religioso em civil.;
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2) Promovendo inovações, reconhecendo como família a união estável entre o homem

e  a  mulher,  igualando  a  vida  familiar  (poder  familiar),  empoderando  os  dois  gêneros  e

trazendo igualdade de tratamento jurídico aos filhos, sejam adotivos, dentro ou fora da relação

conjugal.

Corroboram tal entendimento as palavras de Humberto Theodoro Junior:

A Constituição  de  1988  realizou  enorme  progresso  na  conceituação  e  tutela  da
família. Não aboliu o casamento como forma ideal de regulamentação, mas também
não marginalizou a família natural como realidade social digna de tutela jurídica.
Assim, a família que realiza a função de célula provém do casamento, como a que
resulta da “união estável entre o homem e a mulher” (art. 226, §3º), assim como a
que se estabelece entre “qualquer dos pais e seus descendentes”, pouco importando a
existência, ou não, de casamento entre os genitores (art. 226, §4º). (THEODORO
JÚNIOR, 1998, p.34)

Igualar a filiação e o reconhecimento de outro instituto como formador de família foi o

primeiro grande passo dado pela Constituição de 1988. Foi, dessa forma, reconhecido o afeto

como formador da família no Direito brasileiro, sem mais diferenciar por origem ou biologia.

Dessa feita, as questões sucessórias se tornaram menos complexas, garantindo os direitos das

pessoas envolvidas na relação familiar.

A evolução  jurídica  propiciada  pela  Constituição  foi  acompanhada  paulatinamente

pela  legislação  ordinária,  sendo  promulgada  a  Lei  nº  8.971/94,  atribuindo  direito  aos

companheiros sobre alimentos e sucessão. Já a Lei nº 9.278/96, finalmente regulou o artigo

226,  §3º,  da  Constituição,  que  trata  da  união  estável.  Tais  pontos  foram essenciais  para

coadunar as garantias constitucionais à execução do Sistema Protetivo Estatal.  Contudo, o

brilho  do  texto  progressista  constitucional,  só  realmente  ganhou relevância  no  Direito  de

Família  quando  ocorreu  a  promulgação  do  Código  Civil  de  2002.  Esses  quatorzes  anos

demonstram a velha prática do Direito brasileiro de se esforçar em inalterar o status quo da

família tradicional.

Diversas  novidades  foram  inseridas  no  Código  Civil  de  2002,  como  a  expressa

igualdade no núcleo familiar ao casal. Um deles foi a perda de um dos alicerces do poder

patriarcal, saindo o pátrio poder para se tornar poder familiar. Bem como deixou o divórcio

ser um elemento de uma lei esparsa, se consolidando no texto civilista principal, atualizando o

não mais indissolúvel vínculo conjugal. 

Outro elemento que recebeu atualização foi a adoção e as demais formas de filiação

sanguínea, não havendo mais do que se falar de qualquer distinção entre os filhos. Ocorreram

também a consolidação da regulamentação da união estável e o reconhecimento de direitos

decorrentes das relações com concubinas. Cabe a ressalva de que todos foram pensados nas
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relações heteroafetivas, não mais heterossexuais, visto que o afeto -e não a reprodução- era a

nova pedra de toque da família.

Pode-se frisar, dessa forma, que o novo Código Civil está irradiado com os princípios

norteadores da Constituição referentes à família. Novas modalidades de família foram trazidas

para a regularidade jurídica, formatadas tanto pelas relações consanguíneas, por atos solenes,

quanto por atos de afeto e de fato.  Cabe destacar que esses reconhecimentos estatais  não

minaram o casamento, que continuou em vigor, não tendo sido abandonado pelos cidadãos

que diariamente se casam nos cartórios brasileiros.

O afeto trouxe à tona diversos tipos de família, que é preciso distinguir: 

1) A chamada família monoparental é ligada por um dos pais (pai/ mãe) e seus filhos.

É uma família seguindo o conceito de consanguinidade e afinidade, bem como de proteção

primeira aos laços jurídicos e depois aos afetivos. No entanto, essa estrutura familiar tira a

necessidade  do  casal  de  ter  uma  família  digna  de  proteção,  logo  uma  conquista,

principalmente para as mães solteiras que se encontravam desamparadas.

Foi uma família expressamente reconhecida na Constituição de 1988, em seu artigo

226, §4°, como aqui se expõe: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção

do Estado. [...] § 4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por

qualquer dos pais e seus descendentes.” (BRASIL, 1988)

Vianna expressa a seguinte visão sobre essa modalidade familiar:

A Constituição Federal  limita-se a dizer que reconhece como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Não faz qualquer
distinção, o que inibe o intérprete. Nesse conceito está inserida qualquer situação em
que um adulto seja responsável por um ou vários menores. Isso permite concluir que
ela  pode  ser  estabelecida  desde  sua  origem,  ou  decorre  do  fim de  uma  família
constituída pelo casamento. Neste diapasão é possível que ela estabeleça porque a
mãe teve um filho, mas a paternidade não foi apurada, ou porque houve adoção, ou
pode resultar da separação judicial ou do divórcio. (VIANNA, 2011)

Logo, nota-se que a família monoparental é fruto do próprio processo da evolução da

família tradicional. Pode surgir do divórcio, inseminação artificial, ou pela adoção por pessoa

solteira ou, ainda, pelo infortúnio da viuvez.

2) A própria união estável, enquanto espécie de família, diz respeito a uma situação de

fato (não solene). A caracterização da união é de pessoas que convivem com o intuito de

constituir família, tendo relações sexuais, ou expectativas de, entre seus membros. A união

estável  pode  ser  escriturada  no  Tabelionato  de  Notas  ou  em  processo  judicial,  além  de

registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, mas como situação de fato, não é obrigatório

tal procedimento.
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Apesar  de  não  ser  ainda  considerada  como  estado  civil,  vale  destacar  que  vem

recebendo  cada  vez  mais  proteção  estatal,  seja  na  permissão  de  lavratura  de  escrituras

públicas de reconhecimento de união estável, seja no registro de tal situação no Registro Civil

de Pessoas Naturais, verdadeiro receptáculo das informações mais importantes da vida civil

de uma pessoa.

Após a proteção da Lei Maior, pelo artigo 226, § 3°, como entidade familiar, também o

Código Civil de 2002, expôs no sistema civilista, dando regularidade à União Estável: “Art.

1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união entre homem e mulher, configurada na

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de

família” (BRASIL, 1988).

Importante sublinhar que é uma união “não inconstante”; em seu próprio nome já diz

que é estável, unindo pessoas por vínculos de afinidade, não necessariamente solenes. Ela

deve, ainda, ser pública e com a intenção de constituir família.

3)  A família  substituta  seria  uma forma de classificar  as  que surgiram a partir  da

adoção, seja pelo caráter temporário ou permanente. Relativamente ao instituto da adoção,

VIANNA esclarece que: “[...] apresenta a adoção com um ato jurídico solene em virtude do

qual  a  vontade dos particulares,  com a permissão da lei,  cria,  entre  pessoas naturalmente

estranhas uma à outra, relações análogas às oriundas da filiação legítima”. (VIANNA, 2011)

É uma modalidade familiar em que os membros são unidos pelo amor e compaixão e

não laços de sangue. Cristalizou-se na Constituição Federal, que estatuiu que os filhos, de

origem biológica ou não, terão o mesmo grau de consideração aos olhos da lei. Assim, cai o

odioso preconceito e diferenciação que existia entre os filhos havidos no casamento e os que

foram adotados ou vieram de relações outras que não a matrimonial.

4) Já as famílias anaparentais podem ser entendidas como aquelas em que há união por

parentesco.  No  entanto,  não  há  a  presença  de  pais  nesses  núcleos.  São  formadas  pela

convivência de parentes com objetivos comuns e sob o mesmo teto. Exemplos seriam irmãos

que vivem juntos, mas sem a tutela de genitores ou afins.

A Constituição de 1988 “inaugurou” o reconhecimento dessas modalidades familiares,

bem como o Código Civil de 2002. Assim, as características volitivas (desejos) foram levadas

em conta  para  o  estabelecimento  do  que  é  hoje  família,  assim  faz-se  necessário  que  se

esclareça a própria facilitação da separação e do divórcio, sem prazo mínimo. Demonstra a

disposição de que seja o afeto o norte não só da constituição, mas também da manutenção da

família,  em detrimento  da antiga  punição temporal  de  ter  que manter  um relacionamento

apenas por empecilhos jurídicos. 
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Cabe frisar que, o Código Civil de 2002, apesar de irradiado pela Constituição, é fruto

de  um  projeto  datado  de  outras  décadas,  não  conseguindo  realizar  todas  as  mudanças

necessárias para a sociedade brasileira atual. Isso se coloca pelo fato de, ao longo de quase

trinta  anos,  entre  ditaduras  e  democracias,  ter  sido  alvo  de  diversas  emendas,  além  de

modificações que visavam atualizar o texto nos seus anos de trâmite. Também é relevante

assinalar que a própria Constituição de 1988 forçou uma nova reforma para que o diploma

civil se correlacionasse aos preceitos afetivos, assim como as próprias mudanças de demandas

e contextos sociais que ocorrem naturalmente com o tempo.

Um  caso  da  família  em  legislação  fora  do  código  é  unipessoal,  inusitadamente

formado por uma única pessoa,  que por opção própria (ou alheia) não forma par,  mas se

constitui  como família.  É advinda de uma criação legislativa posterior visando à proteção

patrimonial dessa pessoa, enxergando o mínimo existencial para que uma pessoa possa viver.

É primordial que seja feito o destaque de algumas modalidades de família que não

foram expressamente mencionadas no texto constitucional e legal, e que hoje são tratados por

uma interpretação doutrinária/  jurisprudencial,  que usa o método civil  constitucional  para

abarcá-las no contexto jurídico de família.  Assim, permite-se que essas famílias tenham a

proteção estatal e social devidas, enquanto a doutrina e a jurisprudência as assegurarem.

Exemplo  disso  foi  a  família  homoafetiva,  que  teve  esperar  muito  tempo  para  ser

visibilizada pelo Direito. A única diferença entre essa modalidade de família e a tradicional,

que envolve sexo, residiria  no fato de que são pessoas do mesmo sexo ligadas por laços

afetivos ou, ao menos, intenção de constituir família como um projeto de vida conjunto. Tal

aspecto pode ser captado na ementa do seguinte julgamento que trata de adoção por casal

homoafetivo (BRASIL, 2015):

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE
MESMO  SEXO.  POSSIBILIDADE.  Reconhecida  como  entidade  familiar,
merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com
características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família,
decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar.
Os  estudos especializados  não apontam qualquer  inconveniente  em que crianças
sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e
do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus
cuidadores.  É  hora  de  abandonar  de  vez  preconceitos  e  atitudes  hipócritas
desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta
prioridade  que  constitucionalmente  é  assegurada  aos  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado
comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e as adotantes. NEGARAM
PROVIMENTO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível,  Sétima  Câmara  Cível,  n.
70013801592, comarca de Bagé, Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do
Sul. Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos 2005)
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Há omissão legal ao tratamento do tema, que foi resolvido em sede jurisprudencial.

Esse fato é evidenciado pelo julgamento do STF, que permitiu a união estável entre pessoas

do mesmo sexo. Tal decisão abriu as portas para que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e

as  Corregedorias  dos  tribunais  estaduais  editassem  normas  permitindo  aos  cartórios  que

lavrassem e registrassem tanto a conversão da união estável em casamento, como o próprio

casamento direto, sem a necessidade de ter que constituir a união estável primeiro.

Tal momento ganha especial relevância ao observar que reafirma como regra fundante

das  novas  famílias  a  ideia  de  igualdade  e  liberdade,  tanto  sexual  quanto  da  vontade  da

constituição e construção da unidade familiar. Retirou, assim, o filtro da heteronormatividade

tradicionalmente adotado, permitindo e garantindo, em sede jurisprudencial e extrajudicial, a

escolha hetero ou homoafetiva de família. 

Esses valores precedentemente examinados se encontram presentes também em todas

as outras modalidades de família mencionadas e disciplinadas pelo Direito brasileiro. Vianna

ressalta que  “O afeto, enquanto característica inata dos seres humanos, é mais do que uma

garantia constitucional, é um direito natural do homem” (VIANNA, 2011).

Outra família jurisprudencial, que por essa mudança de visão começa a vir à luz, é a

família paralela, em que uma pessoa mantém mais de um núcleo familiar ao mesmo tempo.

Normalmente, essas famílias não sabem da existência uma da outra, ou apenas se toleram. Um

estado  de  clandestinidade  não  só  estatal,  mas  também  no  âmbito  privado,  que  trazem

consequências  jurídicas  para  as  pessoas  desavisadas  na  relação,  que  muitas  das  vezes  só

descobrem os fatos quando há sucessão.

No entanto, as consequências práticas do reconhecimento dessas famílias ainda são

nebulosas. Elas são resolvidas caso a caso na jurisprudência, principalmente previdenciária e

sucessória, mas ainda silente por parte do Legislativo.

A questão que se enuncia observando o que já foi e o que está sendo, é:  quais as

perspectivas para o futuro da família?

1.2 Família mutante? Perspectivas

É possível verificar pistas sobre o futuro da família, para tanto devem ser observadas

às pesquisas das Ciências Sociais e a aplicação dessas pesquisas pelos operadores do Direito e

da política, que acabam moldando o caminho trilhado pela família. Uma delas é que: formas

poderão assumir, bem como as dificuldades enfrentadas nas mudanças; exemplo disso é o fato

da busca por reconhecimento. 
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A própria  jurisprudência  e  doutrina  têm  caminhado  para  novos  paradigmas  que

formam a família. No tocante a esse ideal o Ministro Luiz Fux, em seu voto na ADI nº 4.277/

DF,  originária  da  ADPF  132-RJ,  buscou  definir  quais  seriam  os  requisitos  para  se  ver

constituída uma família fora da moral, chegando a defender o seguinte argumento:

O  que  faz  uma  família  é,  sobretudo,  o  amor  –  não  a  mera  afeição  entre  os
indivíduos,  mas  o  verdadeiro  amor  familiar,  que  estabelece  relações  de  afeto,
assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo. O que faz uma família
é a comunhão, a existência de um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida
em comum. O que faz uma família é a identidade, a certeza de seus integrantes
quanto à existência de um vínculo inquebrantável que os une e que os identifica uns
perante  os  outros  e  cada  um  deles  perante  a  sociedade.  Presentes  esses  três
requisitos,  tem-se  uma  família,  incidindo,  com  isso,  a  respectiva  proteção
constitucional”.  BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Ação  Declaratória  de
Inconstitucionalidade nº 4.277/DF, originária da Ação Declaratória de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), sob n.º 132-RJ. Plenário. Rel.
Min  Ayres  Brito.  Brasília,  DF,  05  maio  2011.  DJe  nº  198,  de  14  out.  2011.
(BRASIL,2011)

Tendo como pano de fundo a discussão sobre as Uniões Homoafetivas, o Ministro

Luís Roberto Barroso dá uma lição sobre como devem ser encarados a autonomia da vontade

e o respeito da maioria pelas escolhas da minoria, levando em conta se há, ou não, danos a

terceiros:

Em relação à autonomia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo envolve dois
adultos que escolhem, sem manipulação ou coerção, como exercer seu afeto e sua
sexualidade. Não há qualquer violação à autonomia de qualquer outra pessoa nem
danos a terceiros que possam justificar a proibição. Finalmente, no plano do valor
comunitário,  não  se  pode  deixar  de  reconhecer  que  numerosos  segmentos  as
sociedades  civis,  particularmente  grupos  religiosos,  desaprovam  a  conduta
homossexual e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas negar o direito de
casais  homossexuais  se  casarem  seria  uma  restrição  injustificada  sobre  sua
autonomia,  em nome de  um moralismo impróprio ou da  tirania  da  maioria.  Em
primeiro lugar, há um direito fundamental envolvido, seja o direito à igualdade ou à
privacidade (liberdade de escolha). Mesmo se assim não fosse, o fato inegável é que
não  há  danos  a  terceiros  ou  à  própria  pessoa  para  serem  levados  em  conta.
(BARROSO,2016, p.105-106)

Essa visão dos componentes da maior Corte do país põe em xeque as antigas e rígidas

estruturas  que  definiam  família,  assentando  sua  caracterização  em princípios  norteadores

como o afeto, a dignidade do ser humano, a liberdade sexual e autonomia de escolha. 

Deve  ser  exposto  também que  a  própria  ideia  de  Estado  Democrático  de  Direito

subentende que a igualdade deve ser substancial e não só formal. Assim, há um paradoxo

quando  as  famílias  são  tratadas  diferentemente  conforme  a  convenção  comum do  que  é

"certo" para alguns, ou mesmo certo para o Estado.

Dworkin elucida acerca das funções de um Estado que se diz Democrático de Direito: 
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O  argumento  deste  livro  –  a  resposta  que  oferece  ao  desafio  da  consideração
igualitária  –  é  dominado  por  dois  princípios  agindo  em  conjunto.  O  primeiro
princípio requer que o governo adote leis e políticas que garantam que o destino de
seus cidadãos,  contanto que o governo consiga atingir  tal  meta,  não dependa de
quem eles sejam – seu histórico-econômico, sexo, raça ou determinado conjunto de
especializações  ou  deficiências.  O  segundo  princípio  exige  que  o  governo  se
empenhe, novamente se o conseguir, por tornar o destino dos cidadãos sensíveis às
opções que fizeram. (DWORKING, 2005, p.17)

Por  seu  turno,  Viviane  Girardi  esclarece  quais  seriam as  linhas  gerais  do  Estado

brasileiro no que diz respeito aos seus objetivos relativos à família, à democracia e ao Direito:

A partir  do artigo 226 e seus parágrafos e do artigo 227, a Constituição Federal
inundou  o  cenário  jurídico  das  relações  familiares  de  um  sentido  amplo  de
democracia e de respeito às diferenças. Permitindo o reconhecimento legal da união
estável e das famílias monoparentais, culminou por elastecer o leque das relações
familiares legitimadas, as quais passaram a ser reconhecidas e tuteladas pelo Estado.
(GIGARDI, 2005, p.32)

Assim, na busca em conceituar o que seria a família atualmente e suas perspectivas o

presente trabalho se depara com uma diversidade de entendimentos da própria cultura e tempo

na sociedade ocidental. Nesse aspecto, foi posto em relevo o ponto de vista de Diniz, que

separa  o  conceito  em família  em  sentido  amplíssimo,  em sentido  lato  e  em sua  acepção

restrita.

No que se refere ao sentido amplíssimo se deve destacar que corresponde ao que os

seus membros estão ligados por vínculos de sangue ou afinidade. Já o sentido latose refere-se

ao núcleo integrado por cônjuge/ companheiro, filhos e parentes em linha próxima (como os

de  linha  reta  e  colaterais).  E,  o  sentido  restrito  se  reduziria  a  um núcleo  “diretíssimo”,

formado entre os pais e sua filiação. (DINIZ,2017, p.9)

Tais  acepções  estão  dispostas  na  legislação  pátria,  que  apesar  de  não  definir

especificamente o que é família, gradua direitos e deveres de acordo com a proximidade do

círculo familiar.

Em razão  de  o  Direito  não  ser  o  campo  mais  acostumado  a  observar  o  afeto,  é

importante ter em mente pontos de vista de outras áreas do pensamento como: 

1) Psiquiatria: segundo a visão de Minuchin, a família seria um complexo sistema que

organiza crenças, valores e práticas que interferem no desenvolvimento da sociedade. Busca-

se a melhor adaptação, para a melhor chance de sobrevivência não só de seus membros, mas

do coletivo (sociedade e Estado). É um sistema que sofre pressões internas e externas, se

transformando conforme muda a sociedade e seus componentes, modificando sua finalidade

para  assim  assegurar  a  continuidade  e  o  crescimento  psicossocial  de  seus  membros.

(MINUCHIN,1985, p.289-302)
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2) Antropologia: nessa perspectiva de compreensão, Hodkin acredita que a definição

de família só pode ser encontrada estudando o que as pessoas pensam a respeito do instituto.

Seus limites são definidos pelos laços de afeto e intimidade e não somente pelo sangue, ou

pela a lei. (HODKIN,1996, p.45-54) 

3) Sociologia: Vale destacar a visão de Dessen e Braz, segundo os quais a família é um

dos principais cenários de socialização dos indivíduos. Assim sendo, desempenharia um papel

fundamental para que se compreenda o próprio desenvolvimento do ser humano, que está em

constante  transformação;  essa  é  multideterminada  por  fatores  dos  próprios  indivíduos

(microcosmo) e  por  aspectos  mais  amplos  do contexto  social  (macrocosmo)  na  qual  está

inserida. (DESSEN,2005, p.113-131)

4) Psicologia: Faco e Melchiori caracterizam o seio familiar como um ambiente de

socialização, em que os indivíduos se esforçam para sobreviver, como também para efetivar a

prática de cidadania. Trata-se de um microcosmo de desenvolvimento individual e coletivo de

seus membros, através ou de arranjos livres, ou de novas estruturas familiares que vão se

formando com o tempo. (FACO, 2009)

Ainda nessa caminhada pode-se definir família tomando por base a visão de Orlando

Gomes:  “o  grupo fechado  de  pessoas,  composto  dos  genitores  e  filhos,  e  para  limitados

efeitos,  outros parentes,  unificados pela  convivência e comunhão de afetos,  em uma só e

mesma economia, sob a mesma direção”. (GOMES, 2008, p.33)

Por fim, ao compreender a família não só no seu contexto jurídico, mas também na

importância social dessa entidade. Infere-se que a família se manifesta de maneiras diversas e

igualmente relevantes, podendo ser dito que ela consiste em uma organização social formada

a partir não só de laços de sangue, mas também por aqueles os instituídos pelo Direito e/ ou os

afetivos.

Tal argumento é reforçado por Paulo Lôbo, in verbis:

Sob o ponto de vista do direito, a família é feita de duas estruturas associadas: os
vínculos e os grupos.  Há três sortes de vínculos,  que podem coexistir  ou existir
separadamente: vínculos de sangue, vínculos de direito e vínculos de afetividade. A
partir dos vínculos de família é que se compõem os diversos grupos que a integram:
grupo conjugal, grupo parental (pais e filhos), grupos secundários (outros parentes e
afins). (LÔBO, 2008, p.2)

É certo que a família, por ser uma das manifestações mais puramente humanas, não se

restringe aos institutos jurídicos criados, já que eles foram criados para compartimentá-las e

abstraí-las do mundo dos fatos. 

Acolhe essa linha de raciocínio Vianna:
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Hoje  a  família  não  decorre  somente  do  casamento  civil  e  nem  é  concebida
exclusivamente como união duradoura entre homem e mulher. Por força do disposto
no parágrafo 4º do artigo 226 da CF, a família é concebida, na sua noção mínima,
como  a  comunidade  formada  por  qualquer  dos  pais  e  seus  descendentes,
abrangendo, também, as outras formas de entidade familiar, como aquela decorrente
do casamento civil, do casamento religioso, e da união estável entre o homem e a
mulher, nos termos dos outros dispositivos contidos no artigo 226. (VIANNA,2011)

Adotando idêntico prisma de entendimento, Maluf assevera:

Na  evolução  histórica  da  família,  além  da  família  tradicional,  formada  pelo
casamento,  a  introdução de novos costumes e valores,  a  internacionalização  dos
direito  humanos,  a  globalização,  o  respeito  do  ser  humano,  tendo  em vista  sua
dignidade e os direitos inerentes à sua personalidade, impôs o reconhecimento de
novas modalidades de família. (MALUF, 2010)

As chamadas "novas" famílias (que na verdade já existiam, mas eram marginalizadas)

não são unidas pelos laços jurídicos clássicos, mas pela ideia abstrata do laço de afetividade e

felicidade  estabelecido  entre  as  partes  componentes  dessa  entidade.  O  direito  de  família

evoluiu, assim como a própria família, no tempo pelo ganho na liberdade de escolha de como

constituir uma família, seja pela opção afetiva, seja pela opção de interesses outros. 

Ainda, conforme Vianna,  pode-se entender a família como:  “O instituto da família

deixou de ser visto como uma entidade na qual tinha por objetivo fundamental a procriação e

passou a ter como finalidade primordial a realização afetiva”. (VIANNA, 2011)

Desse entendimento pode-se inferir que a família não é um ente jurídico, mas sim é

um  fato  relevante  da  vida  tratado  pelo  Direito.  Revelando  também  um  forte  caráter

sociológico  e  antropológico.  É  um  elemento  social  constituído  de  seres  humanos  e

influenciado por seus contextos temporais,  históricos,  culturais  e  até econômicos.  Pode-se

considerar que:

1) A ideia de família e sua forma de compreendê-la evoluem e se alteram conforme o

decorrer  do  tempo  em  consonância  do  viver  individual  das  pessoas  que  a

compõem;

2) A família  é  a  base de organização social  dos  sistemas públicos  e  econômicos,

sendo  de  interesse  dos  Entes  que  vivem desses  sistemas  que  ela  se  mantenha

estável.

Recentemente,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  no  julgado  de  pedido  de

providências  0001459-08-2016.2.00.0000 (BRASIL,2018),  teve  a  oportunidade  de  discutir

um dos temas do "amanhã", que é a poliafetividade. Essa relação, que busca status de família,

teve  debatido  questões  paradigmáticas  como  a  relevância  da  monogamia,  afeto  versus

patrimônio, mundo das leis e mundo dos fatos. 
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Os pontos importantes da decisão como o reconhecimento da necessidade de discussão

sobre o tema, assim como a proibição de que sejam realizadas escrituras de reconhecimento

de uniões poliafetivas demonstram posicionamento estatal, seja em um maior diálogo com os

cidadãos, seja pela força que o movimento conservador exerce nas decisões do Direito na

prática.

As diversas mudanças do passado acabaram acarretando uma decisão em que ganhou,

não  unanimemente,  o  conservadorismo,  deixando  o  reconhecimento  jurídico  da

poliafetividade  por  parte  do  CNJ,  talvez,  para  um “amanhã”.  Apesar  de  ser  uma  reação

comum aos que visam estabilizar as águas turbulentas de tão relevante instituto, fato é que

também demonstra o apego a uma tradição construída por uma impotência não dita, já que

houve a maioria dos votos contra o poliamor/ poliafetividade, algumas vozes reconhecendo-o

parcialmente e registrando-se apenas um voto a favor.

Tais fatos levantam as perguntas: o ideal de família é aberto ou é fechado? As famílias

invisibilizadas  da  poliafetividade  vão  ter  garantias  fundamentais  protegidas  como?  No

momento do falecimento de uma das partes da relação, como fica o direito de moradia no lar

dos que sobreviveram? 

1.3 Conceito aberto ou fechado é uma questão de escolha?

Apesar de sua formulação aparentemente simples, essa indagação apresenta questões

complexas que influenciam na interpretação do problema posto: as famílias se limitam ao

formulário estatal ou podem assumir tantas formas quanto a imaginação e o consentimento

permitir?

O referido ideal fechado compreenderia o rigorismo. Ou seja,  se faria fundamental

entender  o  que  é  a  família  segundo  critérios  bem  definidos,  que  seriam  as  balizas  que

demonstram o que ela é, e mais importante, o que ela não é. Assim, se buscaria testar se

cabem nesses parâmetros, sendo rechaçado o que não se conformasse. Seria a interpretação da

família conforme o dogma institucional (seja legal, religioso, cultural ou social).

Por sua vez, o entendimento da família como ideal aberto comporta a ideia de fluidez.

Ou seja, haveria critérios norteadores que remeteriam ao intérprete as condutas aceitas no

tempo e espaço. Essa é uma compreensão tolerante quanto à estrutura do relacionamento,

dando uma visão número maior  de possibilidades  de relacionamentos  congruentes  com o

sistema que está sendo testado. 
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Assim,  o  entendimento  sobre  os  relacionamentos  variaria  conforme  o  padrão

comportamental da época ou os valores dominantes do momento; nele é possível reconhecer

uma visão flexível do instituto.

O  rigorismo  assinalado  como  o  primeiro  elemento  do  ideal  fechado,  levaria  à

segurança jurídica e ao aumento do controle sobre a estabilidade e os rumos que o instituto

pode desvelar. Tal método leva em consideração o desejo por uma maior estabilização das

instituições do que a proteção dos indivíduos, e envolve interpretação mais binária (sim ou

não), o que torna a verificação mais simples. É a preferência de um modelo mais voltado ao

público, tendo como grandes campos o Direito, a economia e a religião.

Segundo o filósofo Fromm, essa forma de ideal para as famílias se coadunaria com a

ideia da união pela conformidade dos sentimentos prescritos. Pode-se argumentar que seria

um tipo de amor simbiótico em que,  para se fazer parte do todo (do sistema de proteção

estatal  da  família),  os  indivíduos  se  diminuem  ou  se  anulam  (FROMM,  2000,  p.22).

Conformando-se aos sentimentos que aquele Estado permite que sintam e ao modo de como

sintam.

Já  o  primeiro  elemento  característico  do  ideal  aberto,  a  saber,  vantagens  e

desvantagens, tem na sua flexibilidade o maior abarcamento de possibilidades, aumentando o

escopo de proteção que o instituto pode alcançar  e  estimulando a autonomia da vontade,

frente à segurança.

Assim, o método correspondente ao conceito aberto leva em conta mais a autonomia

dos indivíduos do que a estrutura institucional, permitindo rupturas maiores e mais rápidas

para  conformar  novos  modelos  ao  sistema  de  proteção.  Esse  modelo  é  voltado  mais  às

decisões  do  particular  sobre  o  todo,  tendo  como  grandes  campos  a  Antropologia  e  a

Sociologia.

Então, essa metodologia do conceito aberto aplicado ao instituto da família seria mais

um dos sinais que Baumann aponta sobre o amor líquido na sociedade atual. Em que, em vez

das pessoas procurarem viver o amor sob os critérios “mais elevados”, se buscaria reduzir os

critérios para que mais pessoas pudessem viver o amor (BAUMANN, 2003, p.6). No entanto,

nesse escopo as pessoas teriam mais liberdades para expressar os seus laços e amadurecê-los

sem uma cartilha, buscando ao mesmo tempo uma fluidez/ liberdade no relacionamento e uma

maior intensidade do que o conformismo poderia assegurar.

Quanto  ao  segundo  elemento  (vantagens  e  desvantagens  referenciadas  com  os

personagens envolvidos), a grande questão que se põe é: quais os objetivos que os indivíduos,

a sociedade e o Estado têm em vista com o instituto família?
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Essas questões levam em conta, em relação ao indivíduo: a tolerância deste com a

intervenção do Estado e da sociedade no seu dia a dia, o grau de amadurecimento, o ideal de

ser guiado ou guiar, assumir as consequências e riscos e a preocupação entre patrimônio e

afeto.  Nessa  análise  as  perguntas  que  se  levantam  são:  se  as  pessoas  estão  prontas  ou

buscando, de acordo com a classificação de Fromm um amor simbiótico (dicotomia sado/

masoquista) ou um amor amadurecido; ou ainda, se o ideal que se busca é a igualdade pela

mesmice ou igualdade pela unidade.(FROMM, 2000, p.22)

Caso a busca seja pela simbiose sado/ masoquista, em que um indivíduo se submete à

vontade do todo e o que se busca é uma igualdade nos relacionamentos, estaria se olhando

para seres humanos sedentos por uma orientação rígida, ou seja, o ideal fechado. Já se a busca

for de um amor amadurecido, em que os dois buscam se complementar em sintonia com a

igualdade, em que a busca se dá por todos terem o direito de serem únicos, estarão esses

indivíduos buscando uma orientação flexível, ou seja, o ideal aberto. 

Quanto à sociedade e ao Estado, em ambos deve ser verificado o grau de intervenção

que o deseja-se aplicar, a capacidade de lidar e querer mudanças, a capacidade de atender as

demandas dos indivíduos, a confusão entre moral e legal, a força da maioria frente aos desejos

da minoria e o grau de paternalismo, ou liberalismo. Nessa análise, tendo por base o mesmo

autor, o que se levanta é o grau de sadismo que esses entes querem adotar (FROMM, 2000,

p.18-20). Vale sublinhar que não é provável nenhum controle, já que nenhum controle seria

anarquia,  e  chegando ao máximo que seria  o controle  total  (sonhos ditatoriais),  conforme

preleciona Spinoza (2009, p.35).

Quanto maior for o controle desejado na definição do que é, para onde vai, como vai e

quem  vai  ser  considerado  família,  mais  se  aproxima  de  um  sistema  de  ideal  fechado,

colocando  os  indivíduos  conformados  para  proteger  o  sistema,  excluindo  os  nãos

conformados com a equação protetiva. Por sua vez, quanto maior a flexibilidade, a capacidade

responsiva para as mudanças do sistema e a capacidade de aceitar as ideias minoritárias, mais

se aproximará do ideal aberto.

À luz das considerações feitas no subcapítulo anterior, podem ser formulados estes

pensamentos:

1) A liberdade da forma da família tem que ser desejada pelos indivíduos;

2) A preocupação manifestada entre riscos e direitos patrimoniais e afetivos são vetores

de como se interpreta a família com maior ou menor grau de consistência;

3) Estados que tendem ao controle total  (como os Estados totalitários, pseudolaicos e

pseudodemocráticos) fazem uso dos campos religiosos, jurídicos e econômicos para exercer o
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maior controle possível sobre as escolhas individuais da sua população, tendo alguns mártires

e  uma  legião  de  conformados,  ou  muitos  defensores  de  um  modelo  único/tradicional

(FROMM, 2000, p.20);

4) Estados democráticos tendem a exercer seu controle de maneira mais flexível, com

frequência  via  propagandas  (FROMM, 2000,  p.21).  E,  a  considerar  as  ondas  de  direitos

fundamentais, tenderiam ao ideal aberto,  dependendo da comodidade dos seus indivíduos.

Tomam-se o Direito e o Sistema como ferramentas e não como objetivos de proteção;

5) O ideal de família varia conforme o tempo, a cultura, a geografia e os interesses dos

entes envolvidos.

Seguindo esse caminho, o presente trabalho vai tomar o Brasil como recorte do mundo

ocidental para tentar verificar a tendência do ideal de família como aberta ou fechada.

Pelo que já foi exposto, o Brasil, tradicionalmente, adota o ideal fechado de família.

Seja  no Império ou na República,  nas etapas  históricas de hegemonia das oligarquias,  na

ditadura ou nos períodos democráticos não atuais, o monopólio ou a máxima prioridade foi

para  um modelo  tradicionalista  de  família:  1)  perpétuo;  2)  matrimonial;  3)  patriarcal;  4)

sanguíneo/ legítimo; 5) heterossexual e 6) monogâmico. 

A enumeração se fez presente para destacar os elementos bases do que era e, para

alguns,  do que é considerada a família tradicional no Brasil.  Esses eram os elementos da

família legítima e protegida pelo Estado e pela sociedade. Os testes de encaixe utilizavam

todos  esses  parâmetros  e  a  consequência  da  falha  binária  de  algum deles  acarretaria  na

marginalização daquele núcleo de relacional, tratado como herege ou criminalizado (vide a

bigamia até hoje).

No entanto, como observado no caminho histórico delineado no subcapítulo anterior,

muitas são as mudanças no Brasil, e no mundo, que culminaram em um processo de transição

de um Estado patrimonialista para um Estado pressionado em se preocupar com o conceito de

afetividade  nos  relacionamentos.  E,  sem  perder  de  vista  todas  as  pequenas  conquistas

alcançadas no século de 1900, foi com e a partir da Constituição Federal de 1988 que se

apresentou,  de  maneira  clara,  a  proteção  da  família  e  a  extensão  a  vários  grupos

marginalizados.

Procedendo a uma análise, da conjuntura, é possível inferir que diversas balizas rígidas

foram flexibilizadas, ou deixaram de existir com esse movimento:

1) Com a Lei do desquite e do divórcio a família matrimonial deixou de ser "até que a

morte os separe". Gerou a família "monoparental", em muitos casos;
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2)  O  modelo  patriarcal  está  sendo  cada  vez  mais  rechaçado  com  as  conquistas

feministas, não sendo mais o pátrio poder, mas sim de poder familiar;

3) O próprio matrimônio decresceu em “prestígio” com a perda do monopólio para o

reconhecimento da união estável, famílias monoparentais, anaparentais e tantas outras. Com a

ressalva de que as pessoas continuam optando pelo casamento;

4)  Apesar  de  a  biologia  ter  tido  sempre  um  papel  de  grande  relevância  para

determinação da família e suas obrigações,  fato é que hoje os laços vão além da questão

biológica, ou da forma de relacionamento dos pais, se casados ou não. Seja dentro ou fora do

casamento, por adoção ou com o reconhecimento da família socioafetiva, os laços de afeto

retiraram do sangue o monopólio de atribuição de legitimidade para a família. Destaca-se o

recente  Provimento  n.  63/17  do  CNJ  que,  facilita  o  reconhecimento  da  paternidade/

maternidade socioafetiva em cartórios extrajudicialmente;

5)  Recentemente,  houve  pelo  STF  a  liberação  da  união  estável  para  os  casais

homoafetivos e após a autorização do CNJ para a conversão e celebração de casamento desses

mesmos casais em todos os cartórios do Brasil. Assim, não mais só o amor/ relacionamento

hétero goza das proteções estatais.

Essas novas famílias, inseridas no mundo moderno, unidas por afeto, têm por base

familiar a reciprocidade, igualdade e felicidade. Nesse sentido afirma Dias:

A família transforma-se na medida em que se acentuam as relações de sentimentos
entre seus membros: valorizam-se as funções afetivas da família. Despontam novos
modelos de família, mais igualitárias nas relações de sexo e idade, mais flexíveis em
suas  temporalidades  e  em seus  componentes,  menos  sujeitas  à  regra  e  mais  ao
desejo. (DIAS, 2016, p.61)

Tais foram as transformações sociais e a busca dos indivíduos pelo direito do afeto

influenciar o mundo jurídico. De maneira pertinente, Luiz Edson Fachin dá uma lição quanto

às transformações ocorridas no plano da realidade na sociedade, que implica diretamente o

Direito posto e sua tentativa de estabilizar as incoerências das "verdades postas". Ele afirma

que se impõe ao intérprete: “reconhecer que o reinado secular de dogmas, que engrossaram as

páginas de manuais e que engessaram parcela significativa do Direito Civil, começa a ruir”

(FACHIN, 2003, p.01). 

Essas mudanças são efeitos diretos da própria evolução humana, como se observa em

Paulo Roberto Ceccarelli:

Se  os  elementos  que  definem  o  sistema  representativo  que  chamamos
‘família’ variam segundo a sociedade, podemos concluir que o significante ‘família’
é representado, como todo significante, por fatores conscientes e/ou inconscientes,
que definem a maneira e engendram as categorias pelas  quais o mundo social  é
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organizado. Qualquer modelo de família é tributário da ordem social que o produz.
(CECCARELLI, 2007)

A pergunta que se levanta é: e a monogamia? Essa talvez seja a única base ainda em

pé;  no entanto,  ela  está  encontrando incoerências  sistêmicas,  que em um futuro próximo,

poderão tornar sua exclusividade insuportável, como:

1) Acompanhando as tendências modernas, o direito brasileiro, hoje, admite a família

de um só indivíduo. Isso se justifica na vida moderna,  em que muitas pessoas por opção

decidem ou estar só pela agitação da vida, ou não encontram tempo para um relacionamento

com outra pessoa, ou por opção alheia. Soma-se a isso o fato de que, para fins patrimoniais, a

legislação e jurisprudência já reconhecem de bem de família para um indivíduo. Ou seja, já

existe a família unipessoal (BRASIL, 2000);

2)  Há  o  reconhecimento  nos  tribunais  sobre  Direito  Previdenciário,  Família  e

Sucessões,  como  o  reconhecimento  de  famílias  paralelas,  para  fins  de  divisão  de

aposentadoria, pensões e herança entre os diversos núcleos, em que, em muitos casos, nem

sabiam da existência um do outro;

3)  Há  entre  as  formas  de  família  já  citadas  e  reconhecidas,  a  monoparental,

socioafetiva, anaparental (e alguns casamentos, como relatam os filmes), em que não há sexo

entre seus membros;

4) Como premissa,  só há o que se falar de monogamia, se há sexo ou, ao menos,

expectativa de se ter sexo entre dois seres.

Dito isso, estabelecidas às premissas, a pergunta seguinte seria: como sustentar que a

monogamia ainda é um pilar da constituição da família?

A sustentação da monogamia como requisito de família,  e que, como tal,  deve ser

protegido, leva a uma inconsistência do ordenamento jurídico. O uso da força do aparelho

estatal  para proteger algo que não é relevante para definir  família hoje,  a ponto de negar

existência de famílias de carne e osso. E, se é possível haver família sem sexo e família de

uma só pessoa, por que não seria possível com mais de duas pessoas fazendo sexo de maneira

consentida? 

Analisando esses pontos, se identificaria no Brasil que:

1) Há uma busca incessante dos indivíduos para que seus afetos, laços e vontades sejam

reconhecidos, apesar de ser um país tradicionalmente solene;

2) Constata-se  uma  sociedade  e  um  Estado,  cada  vez  mais,  ligados  ao  modelo

democrático de Direito;
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3) Ocorre  a  demonstração  pela  aceitação  das  famílias  antes  marginalizadas  que  não

geraram ruína da família matrimonial, mas apenas agregou opções.

Logo,  não faz mais sentido adotar  no ordenamento brasileiro um modelo de ideal

fechado de família.  Há diversos modelos,  as balizas já não são mais tão rígidas,  cabendo

exceções, ou desaparecendo. E há como norte a ideia de afeto, muito mais ligado ao campo da

subjetividade e variação conforme a cultura e época do que à objetividade demandada pelo

ideal fechado. 
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CAPITULO 2: POLIAMOR? O QUE É?

2.1 Conceitos que definem, mas não limitam

Julga-se  por  bem  começar  esta  reflexão  citando  Anapol  (1997)  em  seu  livro

"Polyamory: the new love without limits”. Nesse trabalho, ela faz referência a uma remota

origem, como um produto derivado do casamento complexo. Ato que pertence à filosofia da

comunidade americana Espiritual Oneida de John Humphrey Noyes, em 1848, que, em suma,

residiria em que todos os homens e mulheres da comunidade eram considerados casados uns

com os outros, a ejaculação era admitida só para fins procriativos. Tais ideias libertariam seus

membros  do  ciúme  e  possessividade,  com  isso  aproximando  mais  as  pessoas  de  Deus

(ANAPOL, 1997, p.45).

No entanto, o aumento da não monogamia no ocidente só realmente veio ganhar maior

visibilidade na década de 1960, com os movimentos de contracultura, os  hippies, o  rock, o

amor livre e o feminismo. Esses movimentos propunham uma nova maneira de pensar, sentir

e agir, vindo em oposição ao "Modo de vida americano", pregando, dentre outros bordões,

"faça amor, não faça guerra". (ANAPOL, 1997, p.55)

As  mudanças  efetuadas  por  essa  geração  causaram  mutações  no  próprio

comportamento  sexual,  gerando  uma  verdadeira  revolução  sexual  até  hoje  estudada

(GIDDENS, 1993,  p.1).  Há o destaque à  invenção da balinha  mágica  (a  pílula),  como o

gatilho  que  permitiu  retirar  do  sexo a  finalidade  procriativa  e  valorizá-lo  como fonte  de

recreação.  Essa  mudança  de  paradigma  fez  com  que  o  sexo  heterossexual,  matrimonial

baseado na monogamia se convertesse em uma das possibilidades a serem experimentadas

(GIDDENS, 1993, p.8).

Autores como Sheff (2011) afirmaram que a década de 1980 constituiu um freio à

revolução sexual,  tendo em vista  a  epidemia  de  AIDS e  o  conservadorismo político.  No

entanto, também foi o ambiente em que o poliamor teria começado a se estabelecer como uma

identidade e forma familiar (SHEFF, 2011, p.490).

A propósito,  Noel  (2012) procurou elucidar  como foi  a  emergência  pelos  anos 90

dessa nova forma de família: 

Nos anos noventa, o poliamor surgiu desse contexto cultural de movimentos sociais,
como uma estrutura de relacionamento em que a pessoa poderia optar por amar e
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manter  relações  sexuais  com  mais  de  uma  pessoa  ao  mesmo  tempo,  havendo
comunicação mútua e aberta acerca dessas escolhas. (NOEL, 2006, p.602-603)

É importante frisar a pesquisa de Pilão e Goldenberg (2012, p.62-71) que argumentam

que a construção da identidade do poliamor não se formula em termos fixos. Essa se identifica

por  sua  dualidade,  por  um  lado  representando  apenas  um  conjunto  de  ideais  amorosos

(podendo inclusive aqueles que se identificam como adeptos jamais o terem vivido) e, por

outro, compreendendo a busca não só pelo viver, mas também o do reconhecimento do viver. 

Uma das principais vozes nesse mundo poliamorista é a psicóloga americana Deborah

Anapol, citada no início do capítulo, podendo até ser reconhecida como a responsável pela

ocidentalização do fenômeno, ao difundir e consolidar o poliamor em todo o mundo. Com

efeito, considera-se importante mencionar o sentido atribuído por ela ao termo em suas obras:

[…] Eu uso a palavra poliamor para descrever todo o conjunto de estilos de amor
que surgem a  partir  do  entendimento  de que  o  amor  não  pode ser  obrigado ou
impedido de fluir em qualquer direção particular.  O amor, que pode se expandir,
frequentemente  cresce  para  incluir  um  número  de  pessoas.  Mas,  para  mim,  o
poliamor  tem mais  relação  com a  atitude  interna  de  deixar  o  amor  evoluir  sem
expectativas  ou  demandas  [...]  do  que  com  o  número  de  parceiros  envolvidos.
(ANAPOL, 1997, p.01)

Ainda, segundo Pilão e Goldenberg, acredita-se que no “Poliamor se é mais honesto

consigo mesmo, já que não é necessário se moldar ao(s) parceiro(s) como nas demais formas

de conjugalidade, que têm mais regras, expectativas e ciúmes” (PILÃO e GOLDENBERG,

2012,  p.62-71).  Faz  parte  dos  fundamentos  do  poliamor  a  compreensão de  que  todos  os

envolvidos na relação estejam cientes e de acordo, por livre e espontânea vontade. 

Nesse sentido, a enciclopédia cibernética, conhecida como Wikipedia (elaborada pelos

próprios usuários), reúne convicções do senso comum sobre o tema:

Poliamor [...] é a prática, o desejo, ou a aceitação de ter mais de um relacionamento
íntimo  simultaneamente  com  o  conhecimento  e  consentimento  de  todos  os
envolvidos, não devendo, no entanto, ser confundido com pansexualidade. Poliamor
é frequentemente descrito como consensual, ético, responsável e não-monogâmico.
A palavra é por vezes utilizada num sentido mais amplo para se referir a relações
sexuais ou românticas que não incluem apenas sexo, embora haja discordância sobre
quão amplamente se aplica; a ênfase na ética, honestidade e transparência como um
todo é amplamente considerada por seus defensores como crucial para definir sua
característica.  Em  outras  palavras,  o  poliamor  como  opção  ou  modo  de  vida,
defende  a  possibilidade  prática  e  sustentável  de  se  estar  envolvido  de  modo
responsável em relações íntimas, profundas e eventualmente duradouras com vários
parceiros simultaneamente. (WIKIPEDIA, 2018)

Assim,  se  poderia  entender  o  poliamor,  como  uma  relação  não  monogâmica,

convivendo  três  ou  mais  pessoas,  de  forma  concomitante  (e  não  em  série),  de  maneira
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amorosa, tendo o consentimento e conhecimento de todos os envolvidos. Reconhece como

essenciais a lealdade, a honestidade, o amor, a ética e, principalmente, a liberdade.

Cabe destacar que no Brasil o poliamor tem adotado nuances diferentes do que se pode

assinalar no exterior, isso conferindo um colorido todo próprio à temática.

Pilão aponta, ao citar  Roberto Freire,  em particular seu livro "Ame e dê vexame",

como uma referência aos defensores das “relações livres” no Brasil, tendo sido a liberdade o

elemento mais enfatizado: 

Roberto  Freire  não  defende  uma  ética  amorosa  rigorosa,  pautada  em  um
relacionamento negociado e regrado, mas sim em relações que garantam liberdade,
espontaneidade e que são contrárias ao controle exercido entre os parceiros. O autor
questiona esse modelo de relacionamento afirmando que ele transforma o amor em
um negócio ou em uma associação de interesses mútuos. Para ele, o foco em atender
os anseios do outro é próprio de uma “ideologia do sacrifício” e do “autoritarismo
capitalista familiar”. Portanto, para ser “libertário”, o amor deve se expressar em
liberdade,  deixando que o próprio conduza  a forma,  a  intensidade,  a  beleza e a
duração de cada relacionamento. (PILÃO, 2017, p.205)

Pilão, em sua pesquisa, suscita uma discussão sobre as diferenças observáveis entre as

ideologias  poliamorosas  anglo-americanas  e  as  brasileiras,  afirmando  que  na  tensão

comparativa entre os militantes estadunidenses e os praticantes brasileiros surge a divergência

entre as questões de ordem, de um lado a igualdade (EUA), do outro a liberdade (Brasil): 

Mostrei  que enquanto o poliamor anglo-americano desenvolveu um igualitarismo
maior, com foco na construção de relacionamentos éticos e negociados, no Brasil a
liberdade  apareceu  como  valor  supremo,  de  modo  que  se  questionou  qualquer
tentativa de controle dos parceiros e de restrição às manifestações individuais mais
genuínas  e  espontâneas.  Esse  indivíduo  autorreferido,  que  ama  a  si  mesmo em
primeiro lugar, considera a monogamia uma castração e, por isso, evita ao máximo
se submeter a regras, negociações e identidades, vistas como comprometedoras do
projeto de libertação e de afirmação de sua singularidade. (PILÃO, 2017, p.231)

Continua Pilão ao tentar compreender a diferença assinalada entre esses dois grupos

sobre o mesmo fenômeno:

Construí a hipótese de que as diferenças encontradas revelam tradições culturais e
religiosas distintas, de modo que o protestantismo teria contribuído entre os anglo-
americanos  para  a  adoção  de  uma  postura  mais  focada  no  autocontrole,  na
racionalidade e na busca pela perfeição ética. No Brasil, por sua vez, a influência do
catolicismo teria favorecido uma atitude mais complacente com o cumprimento de
regras, renegando a busca pela perfeição ética, desprezando o trabalho, o esforço e
enfatizando a espontaneidade e a singularidade. Além disso, o poliamor assume uma
dimensão  mais  prática  entre  os  poliamoristas  anglo-americanos,  de  modo  que  a
literatura  poliamorosa  produzida  nesses  países  lembra  manuais  de  conduta,
sugerindo  “técnicas”  para  o  aprimoramento  dos  relacionamentos.  Entre  os
brasileiros, o poliamor foi tratado menos como uma “técnica” e mais como ideal a
ser perseguido a fim de superar os limites impostos pela monogamia. (PILÃO,2017,
p.231)
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Aqui, se depreende que um poliamor brasileiro contém como princípios a igualdade e

a liberdade dos parceiros. No entanto, caso se tenha que interpretar qual teria prevalência na

dinâmica poliamorosa brasileira, os estudos realizados na área indicam que os que vivem o

poliamor no Brasil prefeririam a liberdade à igualdade. Tal ideia deve permear todo o conceito

de poliamor acolhido nesta pesquisa, sob pena de limitá-lo pela sua própria definição.

Para Pilão (2012, p.88), a “liberdade plena”, ambicionada por alguns poliamoristas,

sem entraves sociais,  regras e limitações,  implica que os relacionamentos sejam baseados

exclusivamente na vontade de cada um dos envolvidos, sem constrangimentos ao livre amar.

2.2 Modalidades de poliamor

A primeira questão que se deve ter em mente é que as formações poliamorosas se

apresentam de diversas formas e configurações. A segunda é que podem ser modificadas de

acordo  com  o  desejo  dos  componentes.  Teoricamente  sempre  na  esteira  da  igualdade,

honestidade e  consentimento em suas interações,  estando livres para ir  e vir  conforme as

formas e configurações não lhes satisfaçam mais.

No blog “Poliamores”, encontra-se, de forma muito elucidativa possíveis formações:

em grupo, interconectados e mono/poli. Acabou ocorrendo que, além de esclarecer, mostra

que não se exaure nesses exemplos (BLOG POLIAMORES, 2018):

É  possível  identificar  os  formatos  mais  básicos  de  relações  poliamoristas:  trisal,

formato em V e formato em T. O trisal é um formato de triângulo, em que todos têm relações

entre si, composto por três pessoas e todos interagem. Já o em V, uma pessoa tem relação com

outras  duas,  mas  essas  duas  não  interagem entre  si,  esse  é  o  formato  mais  próximo  da

poligamia. E, o formato em T é quando o terceiro componente é recente, ou o laço entre dois

componentes são mais fortes do que com o terceiro.

Dentro das formações existem os “em grupo”, em que todos os membros têm relações

amorosas entre si. O interconectado em que há uma relação central, mas abre a possibilidade

de haver relacionamentos distintos com pessoas de fora da relação. E o mono/poli, em que um

dos  integrantes  vive  monogamicamente,  por  opção,  com  um  só  parceiro;  enquanto  esse

parceiro vive também relacionamentos poliamoristas. A primeira modalidade é o que mais se

assemelha ao sistema de fidelidade e lealdade usado nas relações monogâmicas.

Assim  como  a  vida,  as  possibilidades  são  muitas  e  vão  ficando  cada  vez  mais

complexas  podendo  ser  vistos  formatos  como:  quarteto,  em  que  existem  quatro  pessoas

envolvidas, alguns não se relacionam entre si, mas existem três pessoas se relacionando em
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cada quadrante. O quadrado, em que todos se relacionam diretamente, normalmente envolvem

pessoas bissexuais. Além da quadra em N, em que dois parceiros de um mesmo sexo, se

relacionam com outras duas pessoas do sexo oposto, sendo que apenas dois são bissexuais, e

se relacionam entre si.

Os  modelos  apresentados  ainda  podem  se  dividir  na  esquemática  de  “aberto”  e

“fechado”. Ou seja, se aberto há a possibilidade de novos amores, sendo mais livre e tendo

que trabalhar melhor a compressão no grupo, e, no segundo, é praticada a “polifidelidade”.

Essa opção diminui a liberdade do experimentar amoroso para só com os membros do grupo,

tendo que ser aí trabalhada no mesmo a questão até mesmo do ciúme.

Seguindo o estudo de Anapol, para os que criaram e propagaram o poliamor, seria

mais  importante  o  entendimento  dos  seus  valores  do  que  a  forma  como  se  relacionam

(ANAPOL, 1997, p.101). Esse argumento pode ser defendido, embora para os que não vivem

a relação, o que acaba tendo grande impacto a forma de se relacionar e coexistir do que os

valores em si, passando a observar os ditos valores passado os primeiros impactos. 

A essência do poliamor poderia ser posta como a permissão ao amor de maneira livre.

Pode-se inferir de tudo o que já foi apresentado que ele se fundaria na decisão de garantir a

diversividade das formas de se relacionar amorosamente.

Nessa estrutura amorosa que se apresenta, questões como ciúme ainda precisam ser

trabalhadas, mas, pelo fato de todas as suas modalidades se basearem no diálogo, faz parecer

que  há  mecanismos  mais  salutares  do  que  os  usados  na  monogamia  para  resolver  esses

impasses. Um exemplo disso seria o “compersão”, fruto de um neologismo da língua inglesa

compersion;  essa  palavra  expressaria  um sentimento  novo,  uma oposição  ao  ciúme,  uma

superação do sentimento de propriedade do parceiro(a), a partir da aceitação da liberdade de

amar (PILÃO, 2012, p.88).

2.2.1 Poliafetividade, a modalidade que busca ser família

Após abordar  o fato social  do poliamor e  o modo como ele  se  caracteriza,  faz-se

necessário diferenciar o poliamor da poliafetividade. Esse último seria o poliamor qualificado

na polifidelidade e outros requisitos incluindo um objetivo além: o de constituir família. Ou

seja, a relação formada por mais de duas pessoas busca um relacionamento com o espectro

familiar. Trata-se de manifestar livremente a vontade de cada membro de constituir família,

fundando-se na partilha de objetivos comuns, na afetividade e na boa-fé.
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As definições precedentemente apresentadas servem como premissa para a conclusão

de que nem toda relação de poliamor pode pleitear, ou pode ser apontada como uma família. A

falta do qualificante mostra que nem todos que vivem em poliamor buscam ser uma família,

fato  que  fez  a  Tabeliã  Domingues,  conforme obra de  ROSA (2016),  opinar  acerca  dessa

modalidade  que:  “o  Poliamor  é  gênero  do  qual  a  poliafetividade  é  uma  espécie".  Ainda

segundo ela:

o Poliamor é uma estrutura aberta, que não exige necessariamente essa constituição
que nós criamos com a união estável poliafetiva”, ao passo que a poliafetividade
envolve os efeitos jurídicos de uma constituição familiar. Ressaltou a jurista que, no
mundo, há estruturas poliafetivas – acordos que envolvem uma unidade familiar,
bem como o poliamor que não se constitui em família, como, por exemplo, uma
relação poliamor aberta, sexuais – acordo puramente sexual, ou assexuais – acordo
de relação assexuais -, sem qualquer objetivo de formação familiar.(ROSA, 2016)

Rosa ainda cita passagem em que Domingues também defendeu que a poliafetividade é

um  instrumento  legítimo/  legitimizador  de  vínculo  familiar,  permitindo  ouvir  a  voz  das

pessoas que vivem essa modalidade. A maior questão de interesse é a relação fática,  que é

declarada na escritura de união estável pública, que tem como intuito ser duradoura e estar

imbuída da solidariedade familiar:

Relação  poliafetiva,  conforme  já  dito,  se  constitui  num  único  vínculo  jurídico
familiar entre mais de duas pessoas, que se unem pela afetividade e solidaridade,
dividindo objetivos comuns. Não se trata bigamia, nem poligamia, pois não há dois
casamentos, também não se trata de uma família simultânea. (ROSA,2016)

Em defesa da escritura pública de poliafetividade, Dias constrói este argumento:

Desde que o IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família, evidenciou ser o
afeto o elemento identificador da entidade familiar, passou-se a reconhecer que o
conceito de família não pode ser engessado no modelo sacralizado do matrimônio.
Apesar dos avanços, resistências ainda existem. Assim, há que se reconhecer como
transparente  e  honesta  a  instrumentalização  levada  a  efeito,  que  traz  a  livre
manifestação de vontade de todos,  quanto aos efeitos da relação mantida a três.
Lealdade  não  lhes  faltou  ao  formalizarem o  desejo  de  ver  partilhado,  de  forma
igualitária, direitos e deveres mútuos, aos moldes da união estável, a evidenciar a
postura  ética  dos  firmatários.  Não  há  como deixar  de  reconhecer  a  validade  da
escritura. Tivessem eles firmado dois ou três instrumentos declaratórios de uniões
dúplices, a justiça não poderia eleger um dos relacionamentos como válido e negar a
existência  das  demais  manifestações.  Não  se  poderia  falar  em  adultério  para
reconhecer,  por  exemplo,  a  anulabilidade  das  doações  promovidas  pelo  cônjuge
adúltero ao seu cúmplice (CC 550) ou a revogabilidade das transferências de bens
feitas ao concubino (CC 1.642 V). (DIAS, 2016, p.139) 

Importa destacar que a modalidade poliafetiva se insere no contexto atual como forma

de valorizar a própria autonomia de vontade e projeto de vida das pessoas que compõem esse

núcleo.  Diante  de  um viés  pluralista  conectado  aos  princípios  como: da  pluralidade  das

entidades familiares, da igualdade e outros, que serão abordados no próximo capítulo. Foi
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possível  assim,  elucidar  um  contexto  em  que  os  projetos  de  vida  das  pessoas  sejam

caracterizados pela liberdade de formação e escolha de família.

2.3 Não monogâmicos, mas não são poliamor

Um lugar-comum das discussões sobre a poliafetividade e o poliamor é a sua confusão

com outras modalidades de relacionamento não monogâmicas. Isso acaba sendo prejudicial ao

debate,  já  que  cada  modalidade  compreende premissas  próprias;  em alguns  casos  elas  se

assemelham, mas em muitos se distanciam do objeto de estudo desta dissertação. 

Em uma argumentação lógica são as premissas que levam a uma conclusão; se quem

discute se baseia em outras premissas, por mais assemelhadas que sejam (que dirá as que se

diferenciam) chegará a uma conclusão distante da realidade do fenômeno. 

Ainda que tenham como conexão comum a todos das relações entre mais de duas

pessoas,  há  formas  de  distinção  bem pouco  sutis  como critérios  relativos  à  sua  duração,

frequência,  envolvimento,  consentimento,  dentre  outros.  Assim,  esta  dissertação  começa

agora  a  examinar  as  modalidades,  suas  semelhanças  e  suas  diferenças  para  manterem a

pesquisa, o pesquisador e o leitor na mesma sintonia sobre o assunto.

Há alguns elementos que fornecem uma base diferenciadora, como: maior ou menor

aceitação social; a existência de um único núcleo de relacionamento, ou de vários; a intenção

ou não de constituir família; o sexo como elemento central, ou não da relação; bem como o

nível de transparência ou de clandestinidade da relação. Esses aspectos serão abordados para

verificar os pontos de contato e de distanciamento com o poliamor e a poliafetividade e os

reflexos desses pontos nas diversas relações não monogâmicas elencadas.

Começando  por  esse  estudo  das  diferenciações,  a  pesquisa  decidiu  iniciar  pela

monogamia na sua forma qualificada pela infidelidade, por ser uma figura mais próxima do

dia a dia e da mídia brasileira.  No decorrer da história, a sociedade começou a optar pela

monogamia  como  estilo  de  vida  das  famílias,  mais  especificamente  a  monogamia

heterossexual. Tal conceito foi se enraizando de tal modo na cultura e na hierarquia social que

toda outra forma de família foi considerada anormal, herege e criminosa (bigamia, Código

Penal Brasileiro).

Sobre  a  monogamia,  Ferrarini  preleciona  que  “trata-se  a  monogamia  de  uma

característica  histórico-sociológica  reconhecida  como  padrão  médio  da  família  ocidental”

(FERRARINI, 2010, p.92). Já na infância são ensinados quais seriam os ditames desse padrão
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médio,  imbuídos  da  cultura  ocidental  e  princípios  tradicionalmente  cristãos,  sendo  a

monogamia a norma padrão. Assim, por muito tempo, a sexualidade, as relações amorosas e

afetivas, foram, e ainda são controladas por segmentos religiosos e políticos. 

Acontece que, mesmo em um sistema monogâmico, é possível verificar que muitas

pessoas  não  permanecem  totalmente  fiéis  aos  seus  companheiros,  sendo  comuns  os

relacionamentos  paralelos,  algo  que  normalmente  é  mais  aceitável  (socialmente)  para  os

homens.  Ou seja,  há  a  possibilidade  fática  de  se estabelecer  mais  de  um relacionamento

amoroso/ afetivo mesmo nas sociedades que adotam a monogamia como praxe. 

Engels, ao tratar disso, relata que, mesmo após a adoção da monogamia, o homem não

abandonou totalmente as características poligâmicas, antes presentes na pré-história. Convém

transcrever o seu ponto de vista: 

Nesse  estágio,  um  homem  vive  com  uma  mulher,  mas  de  maneira  tal  que  a
poligamia e a infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos homens, embora
a poligamia seja raramente observada, por causas econômicas; ao mesmo tempo,
exige-se a mais rigorosa fidelidade das mulheres, enquanto dure a vida em comum,
sendo o adultério destas cruelmente castigado. (ENGELS, 2016, p.49)

O zoólogo David Barash propõe, de modo instigante, uma nova visão sobre o sistema

relacional erótico ocidental quando explica que, apesar da sociedade se fundar em um sistema

monogâmico, fixar-se na monogamia é difícil e incomum, dizendo: 

O fato é que as pessoas amam, sim, mais de um indivíduo ao mesmo tempo. Mais de
85% das sociedades humanas são políginas [o homem tem mais de uma parceira],
por  exemplo,  e  muitos  homens  claramente  são  capazes  de  estabelecer  relações
amorosas com mais de uma mulher. Similarmente, entre as sociedades poliândricas
[a mulher tem mais de um parceiro], elas freqüentemente reportam boas e amorosas
relações com cada homem. Até mesmo nas sociedades em que a bigamia é ilegal é
muito  comum  os  adultos  manterem  múltiplas  e  razoavelmente  bem-sucedidas
relações. (COLAVITTI, 2007, p.41)

Porém, no cotidiano conjugal a monogamia, constituída no contrato matrimonial, tem

sido por diversas vezes trocada por formas não monogâmicas de se viver  a relação. Para

Santiago  “nesse  cenário,  a  monogamia  é  uma  escolha,  e  não  um  fato  incontestável  nos

relacionamentos” (SANTIAGO, 2014).

Com isso,  a monogamia pode ser entendida como um contraponto da poliafetividade

no seu sentido ético, mas também como um disfarce em sua modalidade/ qualificação infiel.

Nesse  escopo,  as  diferenças  residiram  em  que  a  monogamia  infiel  tem  como  base  a

clandestinidade e a falta de transparência, já que não há consentimento de todos os envolvidos

com os fatos.
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Apesar de clandestina, a infidelidade aparece como um mecanismo usual, mais aceito

socialmente entre os homens. Ou seja, a pluralidade de parceiros fica cooptada ao âmbito

masculino, enquanto a mulher tem as taxações morais da infidelidade, para se manter um

controle do "conhecimento sobre a paternidade" da prole. 

O que se pode dizer hoje é que a sociedade ocidental vive uma afetividade múltipla

escondida, tendo a coragem de quebrar seus próprios votos, mas não de assumir seus próprios

desejos. Isso faz com que, apesar de contraditório, ser bem mais aceita a monogamia infiel do

que o poliamor no seio social.

Outra modalidade não monogâmica seria a poligamia, que é a outra face da moeda da

monogamia matrimonial. Essa se apresenta quando homem ou mulher se casam com mais de

um homem ou mulher. Quando o casamento ocorre entre um homem e mais de uma mulher, é

chamada  de  poliginia;  quando  uma  mulher  se  casa  com mais  de  um homem,  chama-se

poliandria (MARTIS, 2006, p.139-141).

Essa  foi  a  primeira  grande  modalidade  de  formação  familiar  nos  tempos  antigos,

justificando-se por uma razão biológica (sobrevivência ao meio), ou sociológica (atribuindo

significado à comunidade). A relação sexual de um homem com várias mulheres permitia a

fecundação  de  várias  mulheres,  contribuindo  para  o  aumento  exponencial  daquela

comunidade (ENGELS, 2016, p.49). Já no caso brasileiro, de acordo com Raminielli (2007,

p.15-16), que recorre ao exemplo dos tupinambás, a maioria dos índios tinha somente uma

mulher. A poligamia existia, mas era praticada por um número restrito de homens: somente os

considerados grandes guerreiros e caciques. Ou seja, a poligamia era adotada como sinal de

status social.

Acerca da poligamia, a Revista Veja traz a seguinte nota: 

É a união reprodutiva entre mais de dois indivíduos de uma mesma espécie. Entre os
humanos, já foi a regra. O Velho Testamento faz várias referências ao assunto. O
personagem Jacó,  por  exemplo,  teve  duas  esposas  e  12  filhos,  que  teriam dado
origem às doze tribos de Israel. Ainda é praticada no Oriente Médio e em partes da
África  e  da  Ásia,  além  dos  Estados  Unidos,  onde  seitas  fundamentalistas,  não
reconhecidas pela organização principal da religião mórmon, a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, permitem o casamento poligâmico. Regulamentada
pelo Alcorão, é relativamente comum no mundo islâmico, apesar de estar perdendo
adesão. O profeta Maomé chegou a ter 16 esposas, mas hoje o permitido são, no
máximo, quatro. Foi proibida no Nepal em 1963, na Índia, parcialmente, em 1955,
na China em 1953 e, no Japão, em 1880. Nunca foi permitida no Brasil. (REVISTA
VEJA, 2012) 

Considerando-se  a  sua  etimologia  (de  base  grega)  poligamia  significa  “estado  do

homem casado ao mesmo tempo com diversas mulheres, ou da mulher casada ao mesmo

tempo com diversos homens”. (OLIVEIRA NETTO, 2010, p.430)
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Já o Dr. Dráuzio Varella expõe este ponto de vista baseado na biologia: “Na evolução,

os  animais  optaram  por  duas  estratégias  básicas:  poligamia  e  monogamia.  Ambas  têm

vantagens e desvantagens ecológicas que o indivíduo precisa avaliar criteriosamente, se quiser

transmitir  seus genes às gerações futuras.” (VARELLA,2020).Em uma visão global,  ainda

hoje existem países que têm como prática cultural a poligamia. Cabe destacar que a mais

difundida no mundo é a poliginia.

Percebe-se  que  é  estabelecido,  nessa  situação,  um  casamento  assimétrico,  já  que

apenas um dos parceiros terá outros cônjuges. Assim sendo, o cônjuge terá relação com todos,

mas os outros manterão a fidelidade e não irão se relacionar também entre si. E, ainda que se

verifique  uma pluralidade  de  cônjuges,  não há  que  se  falar  em infidelidade  dentro  dessa

dinâmica,  pois  não  há  relações  ocultas  (todos  os  envolvidos  têm  conhecimento  de  tais

relações). Vale frisar que o instituto da poligamia está intimamente ligado ao casamento; não

havendo a união formalizada pelo casamento, não há que se falar em poligamia.

Ao  se  confrontar  o  tema  com  o  poliamor,  vários  pontos  devem  ser  levantados.

Primeiramente,  a  poligamia  tem como base  uma associação religiosa,  seja,  por  exemplo,

muçulmana (como se observa nos países em que ela é regra na África), ou cristã, como é o

caso de algumas religiões nos Estados Unidos. 

Apesar de ter sua origem associada a uma comunidade religiosa, foi nos movimentos

liberais do sexo, drogas e rock'n'roll que o poliamor se desenvolveu, afastando assim qualquer

concepção mais sacra. Além disso, o poliamor se liga à ideia de simetria de relacionamento,

em que todos os componentes têm liberdade para expressar sua vontade e estar à vontade, ou

não com o relacionamento posto. Em contrapartida, a poligamia, gera, naturalmente por sua

formação,  um relacionamento assimétrico,  já  que  todas  estão casadas  com um,  e  só esse

indivíduo está casado com todas.

Enquanto a poligamia se atrela a formalidades, ao sexo e à unilateralidade de direitos,

o poliamor se liga à fluidez, à afetividade e à bilateralidade de direitos. Ainda, a poligamia se

preocupa, em regra, com a questão heteronormativa; por sua vez, o tipo de orientação sexual é

um livre acordo entre os membros do poliamor. Tem o poliamor como escopo a liberdade da

vontade. Tais concepções que identificam o poliamor já o afastariam da poligamia clássica,

que seria, conforme a revista Ethics (2016), "moralmente censurável": 

Na  nova  edição  da  revista  Ethics,  um  pesquisador  argumenta  que  as  formas
tradicionais  de  poligamia  –  definida  como  um  casamento  com  mais  de  dois
parceiros, são inerentemente desiguais e, portanto, moralmente censuráveis. [...]Na
poligamia tradicional,  apenas uma pessoa pode se casar com múltiplos cônjuges.
Este  cônjuge  central  divide-se  entre  os  múltiplos  cônjuges,  mas  cada  um  dos
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cônjuges  periféricos  permanece  dedicado  exclusivamente  ao  cônjuge  central”,
escreve Gregg Strauss, um estudante de Ph.D. da Universidade de Illinois. “Com
esta estrutura de ‘ponto central’, o mesmo cônjuge central tem mais direitos e menos
obrigações  do  que  cada  cônjuge  periférico.  Modificações  significativas  para  a
poligamia  tradicional  seriam necessárias,  argumenta  Strauss,  para  suavizar  essas
desigualdades inerentes.

Assim sendo, apesar  de serem relações não monogâmicas,  abertamente declaradas,

elas  diferem  quanto  à  simetria  da  relação  dos  parceiros.  Tanto  a  poligamia, quanto  a

monogamia infiel trazem características de desigualdades para o mundo do relacionamento,

desigualdades essas que o poliamor tenta coibir com a transparência e a conexão de todos no

relacionamento,  seja  diretamente,  seja  na  participação da formação das  conexões  com os

parceiros. 

Outra  concepção  de  relacionamento  não  monogâmico  que  normalmente  leva  as

pessoas a erro é o swing. O mesmo consiste em relações com fins sexuais em que casais com

um relacionamento estável (seja casamento, união estável ou namoro) buscam clubes ou redes

sociais próprias para tal,  com a finalidade de estabelecer conexões passageiras e troca de

parceiros.  Aqui  há  um  relacionamento  central,  gravitando  a  sua  volta  relacionamentos

esporádicos, com o consentimento das partes centrais.

Já se pode observar que a tônica é a ausência de afetividade nos relacionamentos que

gravitam, sendo na maioria dos casos o requisito do consenso para a prática do ato. O swing

ainda conta com definições como adultério consentido, tendo em vista mera satisfação sexual

referente à troca dos casais, ainda se considerando monogâmicos (WEID, 2010). 

Fato é que essa prática refere-se à troca sexual de parceiros entre dois casais. Seria a

busca da fuga da monotonia por parte de alguns casais. Historicamente, a troca de casais foi

adotada pela classe média ocidental no final da década de 1970, nos EUA; embalada pela

revolução sexual  descrita  anteriormente, mas  sua  prática  é  antiga  em outras  civilizações.

(LINS, 2008, p.57)

Importa  destacar  que  os  casais  que  são  adeptos  não  se  declaram  infiéis  ou  a

consideram  traição;  ou  seja,  em  nível  sexual  se  assumem  não  monogâmicos,  mas

emocionalmente  sim.  E,  assim  como  ocorre  na  poligamia  há  o  conhecimento,  além  do

consentimento, nessas relações. Aqui o afeto está ligado à entidade central; em tal contexto

não seriam os laços formais da união monogâmica, mas o próprio afeto do casal central o

elemento basilar e diferenciador das demais relações.
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A psicóloga  Cláudia  Morais  afirma,  em seu  estudo,  que as  pessoas  praticantes  de

swing o  consideram como um estilo  de vida para  apimentar  a  relação de forma honesta.

(MORAIS, 2005 ) 

Diferentemente do que acontece no relacionamento aberto, os praticantes de swing o

praticam em conjunto. Ou seja, as relações amorosas fora do núcleo central não podem existir

a sós. Quando isso acontece, haveria traição e, consequentemente, se geraria discórdia entre o

casal. A prática em conjunto é um dos elementos que reforça a dualidade não monogâmica e

pró-monogâmica dos swingers. (FAHEL, 2013)

Assim, a falta de ligação emocional, a não intenção de constituir família e os limites

impostos  o  fazem  diferir  tanto  do  poliamor  quanto  da  poliafetividade,  não  podendo  ser

confundidos  atos  esporádicos  com  relações  habituais  ou  com  projetos  duradouros  de

relacionamento.

No poliamor, os parceiros não realizam a busca por casais; cada um pode ter quantas

relações afetivas quiser. Além disso, aqui sexo não é objetivo, como acontece entre swingers,

e sim uma consequência.

Aqui o sexo é encarado de maneira recreativa, tendo na multiplicidade de parceiros

uma forma de manter o relacionamento central vivo. Dessa forma há o uso consentido entre as

pessoas de seus corpos com um fim específico, que não é o de constituir família, mas antes o

de manter a família monogâmica central. Observado isso, consegue ver quão longe se está do

poliamor, que tem por intenção que todos os parceiros formem o núcleo central da relação,

com consentimento afetivo, tendo ou não intenção de constituir família. O sexo é só um dos

elementos que compõe o poliamor, podendo até mesmo não existir, ao passo que o swing se

define pelo sexo.

Outra modalidade parecida com o  swing, mas capaz de revelar maior profundidade

emocional, seria o relacionamento aberto. No relacionamento aberto os casais podem ter ou

não um relacionamento estável, mas haverá afeto. Sua pedra de toque, que o diferencia dos

demais relacionamentos, consiste em que os parceiros sabem que o outro pode optar por ter

mais parceiros, mas saber se tem ou não é uma decisão deles. Nessa modalidade não haveria

troca de casais, como regra, mas sim consentimento quanto ao envolvimento do parceiro com

outros. 

Alguns casais têm relações meramente sexuais com mais de uma pessoa; outros se

constituem, verificando-se a aprovação de envolvimento emocional. O aspecto de aprovação

ou não é o fator distintivo dessa relação; o relacionamento aberto ainda é adaptável a diversos
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outros a depender do acordo firmado entre os parceiros. Exemplo disso foi identificado nas

modalidades de poliamor que podem estabelecer relacionamentos abertos ou fechados.

Desse modo, nota-se que a base do relacionamento aberto é a liberdade que os casais

têm de ajustar entre si como será o relacionamento, que abrange envolvimento, sendo eles

caracterizados  em vários  níveis  e  de  diversas  maneiras.  O que  pode  acarretar,  é  que  na

gradação, um parceiro possa manter relacionamentos ou apenas ter relacionamentos fora do

seu relacionamento principal. Essa eventual relação com outros parceiros pode ter que passar

pelo crivo de aprovação do parceiro núcleo ou não, a depender do casal.  Alguns também

optam por escolher um parceiro aleatório para um envolvimento do casal, mas não há um

lugar-comum, sendo cada caso um caso. 

Esse tipo de relação está muito mais ligada ao acordo firmado entre o casal, podendo

se aglutinar a outras modalidades, como, por exemplo, um poliamor aberto (há envolvimento

afetivo  e  sexual  sem vetos)  ou  um  swing (há  envolvimento  sexual,  mas  sendo  vetado  o

afetivo) ou qualquer outra relação inter-relacional.

O objetivo das pessoas que mantêm esse estilo de relacionamento varia: pode ser por

autoestima,  melhora  da  relação  conjugal  ou  conceito  de  liberdade.  É  o  tipo  de  relação

monogâmica mais  próxima do poliamor  e  poliafetividade,  diferindo-se pela  sua noção de

pouca ou nenhuma conexão entre as pessoas com que o parceiro se relaciona fora da unidade

de vivência central. Em seus termos pode haver o não relacionamento afetivo ou até mesmo o

desconhecimento consciente se há outros relacionamentos. Vale esclarecer que tais aspectos

não são controlados no relacionamento poliamoroso, que preza pela liberdade de amar e de se

relacionar, tendo toda consciência das relações que estão sendo estabelecidas.

Outra modalidade não monogâmica que vem recebendo destaque no mundo jurídico

corresponde às chamadas famílias paralelas, ou simultâneas. Estão para a monogamia tanto

quanto  a  poliafetividade  está  para  o  poliamor.  São  também  conhecidas  como  famílias

paralelas;  acreditam ser  monogâmicas  e  deter  um poder  familiar  composto por  um casal.

Contudo, um dos membros sustenta estrutura familiar simultaneamente com outro núcleo de

vivência. 

Sua tônica reside na ocultação de informação e da não existência de consentimento;

ademais, apenas um faz a ponte entre as diferentes famílias. Tendo isso em mente, ela se

parece com a poligamia no que toca à assimetria da relação; no entanto, se afasta da mesma

pela clandestinidade. Tampouco não se conforma com o  swing, ou o relacionamento aberto

haja vista a falta de consentimento e o fato de haver afeto envolvido em todas as relações;

inexiste um núcleo central em tais famílias paralelas.
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Essas relações têm sido objeto de grande demanda judicial, inclusive quando da morte

do genitor responsável pela instituição dessas famílias. Dentre todos os institutos elencados

até agora este foi o que registrou alta incidência patológica de acontecimentos - ao ponto de

haver  um  Recurso  Extraordinário  com  Repercussão  Geral  pendente  de  ser  julgado  pelo

Supremo Tribunal Federal.

Vale  ressaltar  que as  famílias  paralelas  são também descritas  como união putativa

justamente por serem aparentes, por guardarem similitude com a união legitimada pelo afeto,

pela confiança, pelo respeito e pela convivência marital. Contudo, não se pode esquecer que o

ordenamento jurídico,  em tese, não as reconheceria como entidade familiar  válida, apenas

emprestando alguns efeitos até o dia da decretação de sua nulidade. Esse é mais um motivo da

importância de que se reveste o referido Recurso Extraordinário, quando definir se haverá

tutela como se famílias fossem ou apenas empréstimos de efeitos mínimos para coadunar com

as pessoas que vivem em boa-fé e sem conhecimento da relação.

Baseiam-se em relações contínuas, duradouras e até públicas, mas há a ocultação de

que existe mais de um núcleo, sendo esse seu elemento destoante. Nos casos de falecimento

do ocultador, a Justiça tem-se posicionado, visto que as relações cumpriam todos os requisitos

e não era possível considerar para os benefícios apenas uma das famílias, deixando a outra

sem amparo algum. 

Para tal reconhecimento foi imprescindível à análise das características das uniões por

não poderem ser confundidas com concubinato (que tem efeitos já elencados em lei). 

Nesse sentido se pautou o julgado do Relator Luiz Felipe Brasil Santos: 

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIÃO  ESTÁVEL  PARALELA  AO
CASAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  1.  Os
elementos  dos  autos  informam  que  houve  vida  dupla  pelo  falecido,  que  se
relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano jurídico e fático, seu
matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação adulterina típica,
que se amolda ao conceito de concubinato (art. 1.727 do CCB), e não de união
estável. 2. Nosso ordenamento jurídico, no âmbito do direito de família, é calcado
no princípio da monogamia. Tanto é assim que, um segundo casamento, contraído
por quem já seja casado,  será inquestionavelmente nulo e,  se não são admitidos
como válidos dois casamentos simultâneos, não há coerência na admissão de uma
união de fato (união estável) simultânea ao casamento - sob pena de se atribuir mais
direitos  a  essa  união  de  fato  do  que  ao  próprio  casamento,  pois  um  segundo
casamento não produziria efeitos, enquanto aquela relação fática, sim. 3. Ademais,
há regra proibitiva expressa em nosso ordenamento jurídico, qual seja o § 1º do art.
1.723 do CCB, ao dispor que "a união estável não se constituirá se ocorrerem os
impedimentos do art. 1.521", somente excepcionando essa circunstância diante da
comprovada separação de fato do casal matrimonial, o que não se verifica no caso
em exame. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME (grifo). (BRASIL,2015)



53

Portanto, ao se falar em famílias paralelas, pode-se observar que são relações com

características típicas das demais unidades familiares, sendo relevante argumentar que, agora

que mais visíveis se fazem, sejam tomadas providências jurídicas quanto a sua existência.

Nesse sentido, em 2015 foi determinada a cassação de uma sentença que negou o benefício do

reconhecimento pelo relator Marcelo Carvalho Silva do Tribunal de Justiça do Maranhão: 

DIREITO  DE  FAMÍLIA.  APELAÇÃO  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  UNIÃO
ESTÁVEL  PÓS  MORTE.  CASAMENTO  E  UNIÃO  ESTÁVEL
CONCOMITANTES.  SEPARAÇÃO  DE  FATO  NÃO  COMPROVADA.  UNIÃO
ESTÁVEL  CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.
FAMÍLIAS PARALELAS. FENÔMENO FREQUENTE. PROTEÇÃO ESTATAL.
REFORMA DA SENTENÇA.  APELAÇÃO PROVIDA.  I  -O reconhecimento  da
união  estável  exige  demonstração  de  convivência  pública,  contínua  e  duradoura
entre o homem e a mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família,
bem como que inexistam impedimentos à constituição dessa relação. Inteligência
dos artigos 1.723 e 1.726 do Código Civil. II - No caso sob análise, tem-se que o
de cujus, mesmo não estando separado de fato da esposa, manteve união estável
com  a  apelante  por mais  de  15  (quinze)  anos,  o  que  caracteriza  a  família
paralela, fenômeno de frequência significativa na realidade brasileira. O não
reconhecimento  de  seus  efeitos  jurídicos  traz  como  consequências  severas
injustiças. IV - O Des. Lourival Serejo pondera: "Se o nosso Código Civil optou por
desconhecer  uma realidade que  se apresenta  reiteradamente,  a  justiça precisa  ter
sensibilidade suficiente para encontrar uma resposta satisfatória a quem clama por
sua  intervenção."  V -  O comando sentencial  deve  ser  reformado para  o  fim de
reconhecer a união estável. VI - Apelação provida, contrariando o parecer ministerial
(grifo). (BRASIL, 2015)

Com isso, nota-se que famílias paralelas constituem fenômenos que demandam efeitos

jurídicos concretos em diversas áreas do Direito. E, por esse motivo, precisam estar inseridas

no ordenamento jurídico, seja para definir sanções ou benefícios. Essa previsão dará assim

segurança aos que estão de boa-fé na relação e irá ensejar riscos para os de má-fé.

As  famílias  paralelas  têm similitudes  com a  família  poliafetiva  à  medida  que  em

ambos os casos haveria uma intenção de constituir família. Também se aproximam no tocante

ao fato de que o sexo não é o elemento primordial, mas sim o afeto entre seus membros.

Começa a se diferir considerando que, na família paralela, a intenção de constituir família é

diferente  para  os  que  sabem  das  outras  famílias  e  para  os  que  não  sabem.  Já  na

poliafetividade, não há que se falar em desconhecimento, sendo todos integrados na mesma

família. 

Um maior distanciamento reside nessa questão da falta de informação, já que tanto o

poliamor, quanto a poliafetividade têm seu marco inicial pautado na constante e recíproca

troca  afetiva  de  todos  os  seus  membros  (mais  de  duas  pessoas).  Isso  acontece  sem

desconhecimento  algum por  parte  de  qualquer  deles,  que  a  aceita  dessa  forma,  sob  essa
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configuração.  Assim,  a  poliafetividade  não  entraria  em  rota  de  colisão  com  os  deveres

decorrentes da afetividade e do dever de confiança, do qual provém o dever de lealdade.

Ao observar o que não é poliamor, também foi possível aferir características que o

tornam em seu conjunto um relacionamento não monogâmico único. Dessas comparações foi

possível extrair que no poliamor: 1) há um menor grau de aceitação social, em comparação

com a monogamia infiel; 2) existe apenas um núcleo de relacionamento, em que os múltiplos

parceiros convivem tendo conexões diretas ou não uns com os outros; 3) não há uma intenção

direta  de  constituir  família,  podendo  ser  comparado  com  o  namoro;  4)  sexo  não  é  um

elemento central da relação, podendo existir ou não, entre todos ou não; 5) pela questão de

busca de igualdade e liberdade na relação, há uma primazia da autonomia da vontade e da

vontade  consciente.  Necessitaria  da  transparência  entre  seus  membros,  mas  não

necessariamente  de  toda  a  sociedade,  sob  pena  de  se  tornar  outro  tipo  de  relação  não

monogâmica. Considerando-se ainda uma diferença com a própria poliafetividade, pois nesta

última, apesar de comungar de muitas das características, como no caso do item 2, existe um

único núcleo de relacionamento, apenas com conexões diretas entre seus membros; no item 3

há intenção de constituir família simétrica entre seus membros e, no item 5, a transparência

transcende  os  próprios  membros,  sendo  necessária  a  exteriorização  dessa  decisão  de

relacionamento para outros, como a comunidade em que os seus integrantes vivem. Assim,

por essas diferenças, acaba gerando, a poliafetividade, uma maior aceitação social (item 1) já

que  se  assemelha  mais  à  ideia  de  família  a  que  a  sociedade  está  acostumada,  do  que  o

poliamor puro.
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CAPÍTULO  3:  A GARANTIA DA MORADIA NO  LUTO:  O
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO

3.1 A importância da moradia

A presente parte do capítulo pode dar a sensação de ser algo intuitivo, já que, de um

modo geral, quem não tem uma moradia busca ter, ou quem já tem busca mantê-la. Pessoas

que  já  passaram  por  situações  de  ser  sem  teto,  despejado,  ou  de  invadido,  ou  expulso

conseguem ter um senso interno de urgência de proteção e valorização da moradia. Mesmo

quem não tenha  passado por  isso,  por  um processo  de  empatia  ou  imaginação  consegue

vislumbrar sua importância.

Com isso,  apelando para  uma noção mais  intuitiva,  remetendo a uma necessidade

elementar do ser humano: abrigo contra intempéries e intrusos. Esse seria um dos principais

elementos de sobrevivência, sendo variável a forma, nas diferentes épocas, culturas e locais.

No entanto, é importante destacar sua importância de uma maneira menos sensorial,

tornando-a mais concreta. Ao dimensionar sua importância, pode se buscar definir os seus

parâmetros  de  necessidade,  bem como de limitação e  equilíbrio frente  às  outras  questões

relevantes que diuturnamente a sociedade brasileira enfrenta.

O primeiro destaque que pode ser dado é a ideia do que é a moradia ou a habitação,

são “dicionariamente” entendidas como: “ocupar como residência; residir, morar, viver em;

tornar  habitado,  ocupar,  povoar;  ter  hábitat  em,  casa,  lugar  ou  casa  onde  se  habita”

(AURÉLIO DIGITAL, 2020).

Assim sendo, é um abrigo ou refúgio onde o ser humano busca, ao mesmo tempo,

proteger a si, sua família e seus pertences do clima e dos predadores. Além de usá-la para

descanso e para o desenrolar de suas atividades íntimas, como a convivência familiar e atos

mais privados. Outras também são as necessidades atendidas pela moradia, segundo Matos

(2001, p. 55): reprodução da força de trabalho; espaço de urbanização integrado; espaço de

individualização, de repouso, de comunicação, de socialização, de bem-estar e de proteção.

Essas  questões  ganham  ainda  mais  na  atualidade  visto  a  segurança  e  a  busca  pelo

individualismo são crescentes.

Em livros de sobrevivência como do autor RAMOS (2019, p.15) a busca por moradia,

ou abrigo é essencial. Em uma situação hostil ficou definido a regra dos 3 em que: 3 minutos

sem ar; 3 horas sem abrigo; 3 dias sem água; 3 semanas sem comida.  Provavelmente essa
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ordem seria invertida pela maioria das pessoas, que esquecem que a moradia tem grandes

funções, como: proteger as pessoas e seus bens do clima e de predadores/agressores. O clima

pode matar em questão de horas. Ainda que não mate, pode causar diversos problemas de

saúde  sérios  como  frostbite  (feridas  nos  membros  por  congelamento)  ou  insolação  e

intermação (sol  exagerado)  além de  queimaduras.  Nunca subestime o poder  incapacitante

destes elementos. O sol pode queimar  muito a pele desprotegida, tanto nos lugares quentes,

quanto em picos nevados, o que é agravado quando se está em meio à água salgada.

Em todo o mundo pode ser visto as consequências de se estar desabrigado em ondas

de frio e de calor: Exemplos disso podem ser vistos em reportagens como a do Globo, através

do seu portal G1 em que relata o temor por mortes de moradores de rua pela onda de frio

histórica (GLOBO, 2020) e a onda de calor que em 2019 matou mais de 1.500 pessoas na

França segundo a Folha de São Paulo (2019) (reportagens sobre mortes por ondas de frio e de

calor).

Por essas razões, diversos estudos no ramo da psicologia concluíram a relevância da

moradia  e  da  qualidade  de  vida  do  indivíduo.  Um  forte  exemplo  desses  estudos  está

condensado na imagem da pirâmide de Maslow (1943, p. 370).

Figura 2 – Pirâmide de Maslow

Fonte: Dicas da Escrita (2015)

Abraham  Harold  Maslow (1908  —  1970)  foi  um  psicólogo  e  pesquisador  norte

americano e teve seu trabalho muito difundido a “hierarquia das necessidades” condensada na
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imagem da Pirâmide supra. Em uma tentativa de tentar entender o que motiva o ser humano,

Maslow definiu que seria a busca da realização de suas necessidades, indo das mais básicas

(ligadas a sobrevivência e, por isso, na base da pirâmide), até as mais complexas (como o

direito à felicidade e satisfação pessoal). (SILVA,2019, p.18-20)

Nessa  esquemática,  a  moradia  aparece  em duas  etapas  da  necessidade  humana,  a

fisiológica e as necessidades de segurança. A necessidade fisiológica trata-se das mais básicas

necessidades,  que  precisam  ser  saciadas  para manter  o  corpo  saudável  e  garantir  a

sobrevivência, na figura do abrigo. Quanto as necessidades de segurança, se busca garantir a

propriedade, ou o direito a continuar morando no local.  Ou seja,  a moradia está nos dois

rankings mais elementais do ser humano. Sem a moradia, o ser humano não conseguiria se

preocupar com as demais necessidades (como afeto e educação), ademais não teria sensações

de  proteção  e  garantias  de  soluções  perante  as  situações  que  estão  fora  do  controle  do

indivíduo, que viveria em constante angústia.

A morada desempenharia, assim, de acordo com Fernandes (2003, p.37), três funções:

social, ambiental e econômica. Sua função social estaria ligada a base da pirâmide: o abrigo

da família, sendo um espaço para alimentação, descanso, atividades fisiológicas e convívio

social.  A função  ambiental  refere-se  à  sua  relação  com a  localidade/cidade  em que  está

inserida,  permitindo  assim  que  as  pessoas  possam  buscar  patamares  mais  elevados  da

pirâmide como: acesso à infraestrutura básica (2º quadrante),  trabalho, serviços de saúde,

educação, transporte (3º quadrante) e lazer (3º e 4º quadrante). Por fim, a função econômica

estaria ligada aos meios de produção, já que movimenta a construção civil gerando emprego e

renda,  mobilizando diversos  setores  econômicos.  Além disso,  um outro  efeito  é  o  de ser

utilizado como um possível local de produção por quem more lá, se fizer uso para execução

de alguma atividade produtiva.

Pela sua importância ao ser humano, a moradia ganha também destaque no espectro

global de definição do progresso das nações. Isso se deve ao fato de que a ONU utilizou como

base para medir o progresso de uma nação, primeiramente, o PIB per capta (Produto Interno

Bruto por pessoa), acrescentando e depois dando mais peso a outro critério, qual seja, para o

IDH (Índice de desenvolvimento humano). E, imóveis e moradia são componentes desses dois

índices,  sempre  servindo  de  base  para  aferir  o  progresso  do  local.  (NAÇÕES  UNIDAS

BRASIL, 2020)

O  IDH  é  um  dado  estatístico  criado  pelo  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento (PNUD) para contrapor  os  dados puramente econômicos utilizados para

medir a riqueza dos países e analisar o desenvolvimento a partir da inclusão de outros fatores.
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Esse sistema começou a ser implementado nos anos 90, variando de 0 a 1, sendo que quanto

mais próximo de zero, menor o índice de desenvolvimento da nação e quanto mais próximo

de 1, maior o desenvolvimento da localidade. Diversos critérios entram na análise,  como:

expectativa de vida, acesso à educação, padrão de vida, renda e saúde. O conceito utilizado

para desenvolvimento humano é lastreado nos trabalhos do Nobel de Economia Amartya Sem

que definiu que a verdadeira riqueza das nações são as pessoas que a compõe. Ao seguir essa

linha  de  raciocínio,  o  desenvolvimento  humano  está  atrelado  à  ideia  de  ampliação  das

escolhas e liberdades das pessoas para que tenham capacidade e oportunidade de alcançar

aquilo que desejam, cabendo a nação proteger essa vontade e liberdade, desde que não fira

direitos alheios. É um contraponto da perspectiva puramente do crescimento econômico, que

mede o bem estar da população apenas pelos recursos que consegue consumir e pela renda

que consegue gerar. O desenvolvimento humano tira o capital do centro de todas as coisas e

põe as pessoas e suas oportunidades e capacidades a serem desenvolvidas como o centro do

bem estar geral. (PNUD, 2020)

Dessa forma, quanto maior o nível de segurança da moradia e sua qualidade, melhores

serão  as  condições  sanitárias  (saúde),  capacidade  de  prover  concentração  (educação  e

segurança) e consumo (renda). Isso porquê quanto maior segurança as pessoas têm em suas

moradias,  menos  preocupações  terão  em  fazer  instalações  permanentes  de  saneamento,

poderão focar em se educar ou profissionalizar e em adquirir mais bens, já que têm um local

seguro tanto para guardá-los,  quanto para usufruir desses bens. 

Um outro índice que complementa o IDH é o Índice de Pobreza Multidimensional

(IPM), índice que auxilia na indicação de privações em setores importantes como: educação,

saúde e padrão de vida nas mesmas residências. Resumidamente, se o índice de privação em

um domicílio for de 33,3% ou mais, isso significa que, conforme esse parâmetro, todos na

casa são pobres e sua moradia entra no déficit de habitação. Já os domicílios com privação

maior ou igual a 20%, mas inferior a 33,3% são considerados vulneráveis, ou estão em risco

de  tornarem-se  pobres,  devendo  ser  promovidas  adequações  nas  moradias  e  em  outros

serviços essenciais para reverter esse quadro. (PNUD, 2020)

O IPM é um importante indicador complementar que tem como objetivo encontrar as

deficiências que geram a pobreza das pessoas, indo além da renda (PNUD, 2020). A pobreza

pela via monetária (renda) é, assim, apenas um dos fatores, inclui-se a qualidade da moradia e

a  influência  das  políticas  públicas  nacionais  e  internacionais.  Observado  isso,  é  preciso

ressaltar Matos (2001, p.9) que ao tratar do tema expõe que a moradia não é só o que é, mas

também o que pode  ser. Ou seja, na moradia se guarda também a potência do que se pode



59

alcançar e não simplesmente do que as pessoas são. Assim, ela tem quesitos qualitativos,

como  satisfação,  esforço  e  status,  de  mais  difícil  mensuração  e  que  são  valorizados  de

maneira diversa por diferentes pessoas.

Há várias formas de abordar e várias lentes possíveis de serem usadas para enxergar a

potência das moradias, um exemplo delas é a abordagem tradicional que tem o enfoque no

ponto de vista econômico Neoclássica. Essa abordagem privilegia a procura pelos imóveis,

tentando explicar a estrutura espacial e a localização residencial evidenciando a questão dos

custos  com  transporte  e  distância  (MATOS,  2001,  p.10).  A partir  desse  momento,  seus

modelos de trade-off confrontam as despesas com habitação (os custos para manter a casa) e

as despesas de transporte (custo de se deslocar) até o centro da cidade, concluindo que quanto

maior o custo com a casa e o menor o custo com o transporte, melhor ou pior é a renda

familiar.  Traria  a  ideia  de  que  a  família,  considerada  como  unidade  de  consumo,  busca

maximizar  seu  espaço  habitado  (maior  área  de  segurança  privativa)  e  minimizar  os

deslocamentos (maior proximidade com a fonte de renda/consumo - “caça”).

Ela  se  baseia  em uma dita  “força centrífuga” dos  centros  urbanos,  que  atrairia  as

pessoas, aumentando o preço do valor do solo, mas diminuindo os custos de acessibilidade, de

renda e consumo, fazendo um trade entre o custo de morar e o custo de se deslocar, aferindo

vantagens comparativas com a troca.

Tendo em vista essa teoria, estima-se que, em 2009, o déficit habitacional brasileiro

seria de 5,5 milhões de moradias, quase 10% da totalidade das moradias brasileiras. Além dos

11 milhões de moradias inadequadas, considerando questões fundiárias e de falta de estrutura

básica (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012, p.141). O problema em 2019 chegou na casa

dos 7,7 milhões (BARROS e WANDERLEY, 2019),  tendo sido minimizado por políticas

públicas, como o programa minha casa minha vida, segundo pesquisas realizadas pela FGV

(2019).

A demanda exposta acima fica mais evidente quando se olha a moradia além de uma

necessidade básica, mas também como um produto. Ao ampliar a construção do seu conceito,

começa  a  ser  enxergada  a  cadeia  econômica  e  produtiva  do  processo  (interação  entre

financiadores, produtores, compradores e outros agentes). Assim, se vislumbra uma indústria

específica,  adorada  pelo  Governo,  com  um  mercado  próprio  de  necessitados,  além  de

representar uma reserva de valor, dada seu valor monetário, constituindo também uma das

mais antigas formas de investimento. 

Agora, com a moradia inserida na mecânica capitalista, é possível perceber a severa

desigualdade entre os ofertantes e os que demandam, assumindo um papel de valor de troca
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bastante lucrativo. Ao seguir essa linha, o mercado de moradia é segmentado, excludente e

marcado por disparidades.

A lógica de mercado no sector da habitação reitera modelos de segregação social e
desagregação urbana, uma vez que não se baseia numa lógica de equidade e justa
distribuição dos recursos, mas sim numa lógica de maximização de lucros associada
quase  sempre  a  fortes  densidades  construtivas  e  baixa  dotação  de  espaços
complementares – verdes e equipamentos. É neste contexto que a actuação do sector
público como regulador dos mecanismos de mercado é necessária e fundamental em
dois  âmbitos:  Criando  regras  para  a  actuação  do  sector  privado  na  habitação;
Entrando  no  mercado  da  habitação  através  da  construção  de  fogos  a  custos
controlados, não apenas para a população que não é contemplada numa lógica de
promoção privada, mas também para contribuir na criação de alternativas ao sector
privado (ODIVELAS, 2009, p. 4-5).

Por todo exposto, se percebe que as potências da habitação estão na transmissão de

significados, das aspirações de quem mora no imóvel e de quem mora na região. Se torna,

assim,  em uma fonte  de  status,  diferenciação  social  e  segregação  espacial,  simbolizando

pertencimento a um quadrante social, tornando a moradia uma expressão da condição social

de seu habitante. Matos (2001, p.11-12) rememora que essa diferenciação é ponto comum no

tempo, se revelando através da arquitetura, localização, dimensões das construções, mas foi

com a produção capitalista que o modelo de espaço urbano se consolidou e alterou o padrão

espacial de uso das moradias:

A habitação sempre foi um símbolo de poder social, político e económico. Contudo,
é com a industrialização,  com a divisão técnico-económica do trabalho e com a
revolução  dos  transportes,  que  a  segregação  social  do  espaço  residencial  e  o
afastamento cada vez maior entre o local de trabalho e de habitação, se torna uma
das características fundamentais da organização do espaço urbano. (MATOS, 2001,
p.10)”

Tendo isso em vista, outra abordagem que soma ao entendimento é a Comportamental,

cujo objetivo é também o de explicar a procura, mas considerando as subjetividades inerentes

ao comportamento das famílias. Assim, procura-se um olhar interno dos sujeitos que buscam a

moradia e não das vantagens externas que o sujeito ganha com a moradia (MATOS, 2001,

p.12).

Sob  essa  lente,  as  famílias  buscam  a  moradia  pelo  princípio  da  satisfação

proporcionada por determinada localização frente  as necessidades imediatas que a família

passa.  Com  isso,  os  determinantes  da  mobilidade  residencial  seriam:  o  espaço,  a  sua

acessibilidade  a  serviços,  características  da  moradia,  equipamentos  de  serviços  públicos,

vizinhança, comércio e ambiente, que somados geram um preço. A ponderação dada a cada

um dos fatores listados está adstrita ao ciclo de vida e ao “estatuto” social e econômico ao

qual a família, no caso concreto está adstrito:
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O  processo  de  industrialização  e  urbanização  levou  à  maior  divisão  social  do
trabalho e à criação de um complexo e hierárquico sistema de classes, tendo como
reflexo socioespacial “uma mobilidade social (cada estrato social tenta distanciar-se
dos que lhe estão abaixo e procura copiar os que lhe estão acima)”, a qual “conduz a
uma segregação social do espaço residencial segundo a distância ao centro e o poder
de compra, que é função da classe social a que o comprador pertence” (MATOS,
2001, p.11-12).

Tendo  esse  fator  psique  atrelado,  a  habitação  carrega  em si  alto  valor  simbólico,

favorecendo aproximações ou afastamentos entre grupos sociais. Tais favorecimentos criam

segmentações  sociais  do  espaço,  projetando-os  da  esfera  abstrata  para  o  concreto  a

hierarquização social e a distribuição de renda. Em uma sociedade capitalista tal estratificação

tem base econômica e social e possui o preço como medida.

Há também a teoria da Estrutura de Provisão da habitação, que usa como lente o papel

dos agentes nesse mercado, fazendo relação de suas estratégias à problemática do lugar da

habitação na formação da cidade, com enfoque na forma como ela é produzida. Para Matos

(2001, p.38), não se trata exatamente de uma teoria, mas sim de uma metodologia de análise

que vai abarcando os processos. Esses processos vão da linha de montagem (produção) até o

consumo final (compra) da habitação, tendo todo o processo sendo articulado pelos atores do

mercado. Leva-se em conta a questão da imobilidade do ativo e seu melhor uso do solo e

localização, sua durabilidade, além das tendências sociais. O custo e o tempo despendido na

empreitada da construção interferem na comercialização do produto final.

Ainda segundo essa metodologia de análise, existe uma correlação entre promoção,

forma e objetivos com habitação (MATOS, 2001, p.39-41). Se for promovido por empresa,

será com a ótica do lucro e da venda a produção, já se for a construção própria a ótica será a

ocupação ou aluguel. Não obstante a isso, o Estado interfere nas questões do uso do solo, da

infraestrutura, nas condições de financiamento e na produção de habitação social.

Assim sendo, entender e identificar quem promove, quem constrói e quem utiliza, e

suas motivações, torna-se um importante exercício para ampliar o conceito de habitação e da

sua  importância.  Sua  estrutura  de  provisão  é  resultado da  associação de  aspectos  sociais

ligados aos conflitos entre ofertantes e demandantes, vulneráveis e o Estado. Assim como

aspectos  físicos,  levando em conta a  construção e  transformação do solo  em que se está

imobilizando o ativo, além da competição entre o capital (agentes do mercado, como setor

agrícola,  financeiras,  empresas de construção civil,  imobiliárias, dentre outras) devido aos

usos alternativos para o solo.
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Já a lente da abordagem Morfológica considera no conceito da habitação e de sua

importância a mutação que o espaço urbano sofre ao longo do tempo. Essas mudanças dizem

respeito aos modelos de construção, de nível de adensamento de pessoas por metro quadrado,

formas de uso da construção e das conversões de áreas de construções antigas em novas. O

enfoque então é dado para os lotes, construções e ruas, tendo suas tipologias conformadas,

mais  frequentemente,  por  períodos  e  etapas  da  expansão  urbana  (MATOS,  2001,  p.43).

Também põe em perspectiva as ações dos atores que compõem a cena, suas motivações e

conflitos,  demonstrando que os direitos em relação à habitação não são dados e nem são

estáticos, sofrendo do dinamismo mutante. Assim sendo, também são privilegiados os atores,

suas  ações,  motivações  e  conflitos,  responsáveis  pelo  dinamismo das  forças  produtivas  e

sociais que condicionam as características mutantes das diversas áreas ao longo do tempo

(SIQUEIRA e MAXIMO, 2017, p.14). 

Portanto, fica evidenciado pelas diversas abordagens que as escolhas das famílias não

são totalmente livres, como também não são unicamente guiadas pelo instinto de necessidade

básico. Antes, sofrem interferências e constrangimentos do Estado e do mercado, que por sua

vez é permanentemente desequilibrado, devido as suas características estruturais e estratégias

de “combate” entre seus agentes, cada qual com seus objetivos. Assim, a habitação ganha

importância no tocante do equilíbrio da economia familiar, disputa de localização, status e

satisfação.

Para além de todas as razões já elencadas, a moradia tem status diferenciado tanto para

o  Direito  Internacional,  quanto  para  o  direito  pátrio,  já  que  as  necessidades  humanas

(fisiológicas/segurança/ status social) que são atendidas através da moradia digna colocam

esse bem em um alto nível de relevância. Tal afirmação consegue ser percebida no fato de que

a habitação é reconhecida como direito social mínimo pela Declaração Universal dos Direitos

Humanos  e  pela  Constituição  brasileira  de  1988.  Tendo  a  Declaração  em  seu  artigo  25

determinado que: “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os

serviços sociais indispensáveis (...)” (ONU, 2020). 

Interessante  que  o  reconhecimento  do  direito  à  moradia  como um direito  humano

básico é relativamente recente no cenário internacional (OSÓRIO, 2004, p.18). Apesar disso,

depois  de  ser  citado,  pela  primeira  vez,  na  Declaração Universal  dos  Direitos  Humanos,

aprovada em 1948 na Organização das Nações Unidas, não parou mais de ser exposto a sua

essencialidade.  Isso ocorreu na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho

sobre  as  condições  de  emprego  dos  trabalhadores  em  Fazendas  (1957);  Convenção
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Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); Pacto

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); Pacto Internacional de

Direitos Civis e Políticos - PIDCP (1966); Declaração de Vancouver sobre Assentamentos

Humanos  -  HABITAT  I  (1976);  Convenção  sobre  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de

Discriminação  contra  a  Mulher  (1979);  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança  (1989);

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais

(1989);  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e  o  Desenvolvimento

CNUMAD  (Rio  92,  1992);  Declaração  de  Istambul  sobre  os  Assentamentos  Humanos  -

HABITAT II (1996);A Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo

Milênio(2001) (OSÓRIO, 2004, p.19).

Já a Constituição, resguarda a moradia como um direito fundamental: “São direitos

sociais a educação, a saúde,  a alimentação, o trabalho, a moradia,  o lazer,  a segurança,  a

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na

forma desta Constituição”. (BRASIL, 2011).

Cabe aqui uma pequena explicação entre a diferença entre direitos humanos e direitos

fundamentais dados por Sarlet:

O  termo  ‘direitos  fundamentais’  é  aplicado  àqueles  direitos  do  ser  humano  
reconhecidos  e  positivados  na  esfera  do  direito  constitucional  positivo  de  um  
determinado  Estado  (caráter  nacional).  Ele  difere-se  do  termo  direitos  
humanos,  com  o  qual  é  frequentemente  confundido  e  utilizado  como  
sinônimo,  na  medida  em  que  este  se  aplica  aos  direitos  reconhecidos  ao  ser  
humano  como  tal  pelo  Direito  Internacional  por  meio  de  tratados,  e  que  
aspiram  à  validade  universal,  para  todos  os  povos  e  tempos,  tendo,  portanto,  
validade  independentemente  de  sua  positivação  em  uma  determinada  ordem  
constitucional (caráter supranacional). (SARLET, 2006, p.108)

A constituição de 88 inovou ao incorporar a Política Urbana em seu texto, por meio

dos artigos 182 e 183, tendo assim, a função social da cidade definida no texto maior. Assim,

o  direito  à  habitação em conjunto  com o direito  da  cidade,  aprimoraram na  legislação o

“sacro” direito da propriedade capitalista, aplicando-lhe função social. Foi um capítulo por

emenda popular, cujo objetivo e redação original eram:

O desejo de introduzir o direito à cidade como um direito fundamental inerente a
todas as pessoas que vivem nas cidades foi  revelado como aspiração popular no
processo da Assembleia Nacional Constituinte (…), com a apresentação da emenda
popular de reforma urbana. Esta iniciativa tomada por um agrupamento de entidades
da  sociedade  civil  e  movimentos  populares  tinha  como  objetivo  reverter  as
desigualdades sociais com base em uma nova ética social, que trazia como dimensão
importante  a  politização  da  questão  urbana,  compreendida  como  elemento
fundamental para o processo de democratização da sociedade brasileira’.
A emenda popular dispunha 'Todo cidadão tem direito a condições de vida urbana
digna e justiça social, obrigando-se o Estado a assegurar: (I) – acesso à moradia,
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transporte público, saneamento, energia elétrica, iluminação pública, comunicações,
educação,  saúde,  lazer  e  segurança,  assim  como  a  preservação  do  patrimônio
ambiental e cultural. II - gestão democrática da cidade. O direito a condições de vida
urbana digna condiciona o exercício do direito de propriedade ao interesse social no
uso  dos  imóveis  urbanos  e  o  subordina  ao  princípio  do  estado  de  necessidade
(SAULE JUNIOR, 2008, p.20-21).

E,  por  se  tratar  de  direito  que  se  vincula  ao  direito  à  propriedade  se  percebe  a

constitucionalização do Direito civil sobre o tema. Sobre esse fenômeno, Alexandre Gazetta

Simões ilustra que: 

O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil é o reflexo do esgotamento do
Direito Privado vertido tão somente nos Códigos, e de outra parte, na evolução do
movimento constitucionalista, vicejando na centralidade da Constituição no sistema
jurídico, de modo a não mais poder se falar, estritamente em “ramos” do Direito, na
medida  em  que  todos  esses  “ramos”  buscam  seu  fundamento  de  validade  na
Constituição Federal. (SIMÕES, 2013)

O artigo 182 explicita que não seria tratado pormenorizado na Lei Maior, necessitando

de lei específica para determinar as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano,

que também são de competência dos Estados e Municípios, demonstrando quantos agentes

estão envolvidos só em âmbito governamental. Sendo essas competências aferíveis no artigo

23, principalmente no inciso IX no tocante a moradia como de competência comum da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “promover programas de construção de

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. E, outro artigo é

o  7º,  em  seu  inciso  IV  ao  dispor  que  o  salário  mínimo  deve  ser  capaz  de  atender  as

necessidades básicas do trabalhador, além de sua família, incluindo nesse rol a moradia. 

É interessante ressaltar que o direito à moradia não foi explicitamente reconhecido no

primeiro  texto  constitucional  como  um  direito  fundamental,  apesar  de  alguns  autores

levantarem que de maneira  indireta  ele  era,  por  uma interpretação sistêmica.  O direito  à

moradia antes de ter destaque próprio na Constituição decorreria do princípio da dignidade da

pessoa humana. Princípio esse que emana a “ordem” de que toda pessoa tem direito a um

suporte vital mínimo que garanta a vida com dignidade, e como já mencionado a moradia é

uma  necessidade  das  mais  básicas.  Nessa  linha,  Letícia  Osório  expõe  que  já  havia

reconhecimento brasileiro no âmbito internacional da importância da moradia:

O direito à moradia é reconhecido como um direito humano em diversas declarações
e tratados internacionais de direitos humanos do qual o Estado Brasileiro é parte, em
especial na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (artigo XXV, item
1);  no Pacto Internacional  de Direitos Sociais,  Econômicos e Culturais de 1966,
Artigo 11; na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial de 1965, Artigo 5); na Declaração sobre Raça e Preconceito
Racial de 1978, Artigo 9; na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher de 1979, Artigo 14; Convenção sobre os Direitos da
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Criança  de  1989,  Artigo  27;  na  Declaração  sobre  Assentamentos  Humanos  de
Vancouver de 1976, Seção III e capítulo II; na Agenda 21 sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento de  1992,  capítulo 7  e  na  Agenda Habitat  de  1996.  (OSÓRIO,
2004, p.19)

Com esse impulso internacionalista, no ano de 1996, sob influência da Declaração de

Istambul  sobre  os  Assentamentos  Humanos  e  da  Agenda  Habitat,  houve  a  proposta  de

Emenda  Constitucional  28/96,  que  propunha  a  inclusão  da  moradia  no  rol  de  direitos

fundamentais de maneira expressa (artigo 6º). Esse é um dos exemplos de como a política

internacional influenciou a política nacional quanto habitação. 

Isso porque o Brasil foi indicado como relator da Agenda Habitat II, que tratava de

moradia, e foi posto contra parede ao expor a contradição da posição brasileira em para o

mundo afirmar a necessidade do direito à moradia e sua garantia, mas não positivar na própria

Constituição o mesmo direito como direito fundamental. Soma-se a isso que a justificativa do

projeto de emenda constitucional26 desta que argumentava da necessidade do reconhecimento

visto ser um direito humano:

“célula  básica,  a  partir  da  qual  se  desenvolvem  os  demais  direitos  do  cidadão
(...)sem a moradia, o indivíduo perde a identidade indispensável ao desenvolvimento
de  suas  atividades,  enquanto  ente  social  e  produtivo,  se  empobrece  e  se
marginaliza”. (SENADO FEDERAL, 1996).

Tendo,  agora,  o  motor  constitucional  houve  avanços  para  tornar  mais  efetivo

(legislativamente)  o  direito  à  moradia.  Assim,  foi  editado  no  ano  seguinte  à  Emenda

Constitucional o Estatuto da Cidade, lei 10.257/01, (BRASIL, 2001), após uma dormência de

treze anos de sua previsão original na constituição. Esse instrumento deu corpo aos artigos

182 e 183 já citados, emprestando novo olhar ao direito à moradia ao efetivamente reconhecer

função social da cidade (NOLASCO, 2008, p. 23) e da propriedade urbana. (BRASIL, 2001).

Também tornou mais  atinente com a linha principiológica de um Estado Democrático de

Direito,  com  uma  gestão  inclusiva  do  ambiente  sócio  espacial  para  com  a  população

distribuindo os benefícios e ônus da urbanização (ou ao menos vislumbrando a necessidade

desse tipo de gestão).

Nessa trilha foi criado o Ministério das Cidades, bem como a Política Nacional de

Desenvolvimento Urbano (PNDU) (MARICATO, 2006, p.5). Mais do que apenas estar no

papel, a inclusão do direito à moradia no rol dos direitos fundamentais mudou culturalmente a

maneira de se ver a gestão do problema, nas palavras de MARICATO (2006, p.5), uma nova

cultura organizacional encontrou solo fértil para realizar mudanças buscando concretizar do

direito à moradia por diferentes métodos:
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As inúmeras propostas de política urbana que não saíram do papel após 1985 e a
pouca eficácia que teve a política autoritária do regime militar reforçam a convicção
de que apenas uma formulação que resulte de um pacto social e um pacto federativo
teria a durabilidade, a legitimidade e a eficácia para as transformações pretendidas.
Para  a  equipe  que  coordenou  os  primeiros  passos  da  Política  Nacional  de
Desenvolvimento  Urbano  (PNDU)  no  Ministério  das  Cidades,  tratava-se  de
construir  uma  nova  “cultura”  para  ocupar  um  vazio  de  propostas  práticas
abrangentes, dar espaço para a emergência dos conflitos, constituir pactos em torno
de conceitos, programas e linhas de ações. Buscou-se edificar um espaço público
participativo que pudesse resistir à cultura de privatização da esfera pública, bem
como ao avanço das imposições antissociais da globalização. A abertura de espaços
democráticos nos quais os conflitos possam se expressar não é algo banal na história
do  país.  Trata-se  de  uma  mudança  que  pode  desencadear  novas  e  sucessivas
transformações (MARICATO, 2006, p.5).

Assim, no campo jurídico a moradia merece o conceito dado por Souza:

A moradia merece a conceituação encontrada nas palavras de Sérgio Iglesias Nunes
de Souza. Ela: [...] consiste em bem irrenunciável da pessoa natural, indissociável de
sua vontade e indisponível, a qual permite a sua fixação em lugar determinado, bem
como a de seus interesses naturais na vida cotidiana, estes, sendo exercidos de forma
definitiva  pelo  indivíduo,  recaindo o  seu  exercício  em qualquer  pouso ou  local,
desde que objeto de direito juridicamente protegido. O bem da moradia é inerente à
pessoa e independente do objeto físico para a sua existência e proteção jurídica. Para
nós,  moradia  é  elemento  essencial  do  ser  humano  e  um  bem  extrapatrimonial.
(SOUZA, 2009, p.37)

O direito à moradia, assim, é revestido de universalidade, não sendo direito de alguns

privilegiados, mas sim da coletividade. É direito que se aplicado para todos, em teoria, daria

mais igualdade e diminuiria discriminações. Para tanto, há políticas públicas para compensar

questões de vulnerabilidade econômicas e vulnerabilidade por situações específicas da vida,

como em tragédias e falecimentos, cumprindo, assim, com relevantes aspectos constitucionais

de cunho social. 

E,  tendo  essa  relevância  jurídica,  cabe  se  perguntar  se  um  direito  fundamental

pode/deve ser aplicado em relações particulares (em que não há o Estado diretamente). Pela

doutrina  brasileira,  abraçada  pela  jurisprudência,  da  eficácia  horizontal  dos  direitos

fundamentais se  estabelece  que  mesmo  entre  particulares  deve  ser  aplicado  os  direitos

fundamentais,  sob  pena  de  se  incorrer  em  injustiças.  Pega-se  emprestado  os  dizeres  de

Bernardo Gonçalves Ferreira (2015, p. 353 e 354) sobre o tema: 

Sem dúvida, o Brasil vem adotando, tanto doutrinário quanto jurisprudencialmente,
a posição europeia do manuseio dos direitos fundamentais nas relações privadas.
Portanto,  a  vinculação  de  particulares  aos  direitos  fundamentais  previstos
constitucionalmente vem sendo reconhecida. (GONÇALVES, 2015, p. 353-354)

Faz-se  necessária  também a  ressalva  de que  há  quem diferencie  o direito  à  moradia  e  à

habitação,  contudo,  nessa  pesquisa,  entende-se  que  tais  conceitos  se  fundem,  estando  a
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moradia implícita em habitar. Nas ponderações de Jose Afonso da Silva, em seu Curso de

Direito Constitucional Positivo (2006), a menção de que: 

O direito à moradia significa ocupar um lugar como residência; ocupar uma casa,
apartamento  etc.,  para  nele  habitar.  No  “morar”,  encontramos  a  ideia  básica  de
habitualidade,  o  permanecer ocupando uma edificação,  o  que sobressai  com sua
correlação com o residir e o habitar, com a mesma conotação de ocupar um lugar
permanentemente. O direito á moradia não é necessariamente direito à casa própria.
Quer-se que se garanta a todos um teto onde se abriguem com a família de modo
permanente,  segundo  a  etimologia  do  verbo  “morar”,  do  latim morari,  que
significava “demorar”, “ficar”. (SILVA, 2006, p.317)

Observar a moradia por diferentes funções e aspectos permite ampliar a noção inicial

do objeto de estudo, agregando-lhe outros significados. Como corolário da necessidade à qual

atende, a habitação é, em muitas instâncias, reconhecida como um direito social. Sendo esse

reconhecimento tanto no âmbito nacional, como nas constituições brasileiras e portuguesas,

tanto quanto da visão internacional, através da ONU destacando as Conferências Habitat I de

1976, em Vancouver, e Habitat II, de 1996, em Istambul (FERNANDES,2003, p.19).

Vale  frisar  que  as  diversas  dimensões  da  habitação,  seja  como  produto/ativo

transacionável, seja enquanto bem social essencial são indissociáveis na vida prática, assim

como se afetam mutuamente. O direito à moradia/habitação então sofre influência de agentes

do Mercado, Sociedade, e das políticas de governo, o que reflete no atendimento (ou não) de

necessidades  básicas,  nas  interações  familiares,  nas  segregações  sociais  e  na  esfera  de

consumo.

Assim, o próximo subcapítulo vai tratar quais são as necessidades que a habitação tem

sofrido, bem como das políticas públicas ativas implementadas pelo Estado para atender um

direito  relevante de um bem com escassez.  Tendo o Estado,  nessa tarefa,  que conjugar  a

limitação imposta pela reserva do possível com a busca de um mínimo existencial para os

seus cidadãos. O objetivo é dar um vislumbre de quanto custa efetivar o direito a moradia e

preparar a discussão para analisar um mecanismo menos oneroso (o direito real de habitação

na sucessão). Além do que se é menos custoso para o Estado e para a Sociedade utilizar esse

mecanismo ou continuar limitando o que é família, mediante um juízo crítico pautado nos

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

3.2 Necessidades habitacionais e políticas públicas de habitação diretas

A alcunha “necessidade habitacional” não é uma noção absoluta, varia conforme cada

modelo  de  sociedade,  cultura,  espaço  e  tempo,  todos  esses  fatores  são  lidos  juntos  para
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caracterizar  uma moradia adequada em um dado momento.  Ao ler  a  Agenda Habitat  (do

Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos/HABITAT),  pode-se perceber

que Fernandes (2003) traz uma definição salutar para esse ponto:

Habitação adequada para todos é mais do que um teto sobre a cabeça das pessoas. É
também possuir privacidade e espaço adequados, acessibilidade física, garantia de
posse,  estabilidade estrutural e durabilidade, iluminação adequada, aquecimento e
ventilação,  infraestrutura  básica  adequada,  como fornecimento de água,  esgoto e
coleta  de  lixo,  qualidade  ambiental  adequada  e  fatores  relacionados  à  saúde,
localização adequada e acessível em relação a trabalho e instalações básicas: tudo
deveria  ser  disponível  a  um custo  acessível.  A adequação  deve  ser  determinada
juntamente  com  as  pessoas  interessadas,  considerando-se  a  perspectiva  de
desenvolvimento gradual. A adequação varia frequentemente de país para país, já
que  depende  de  fatores  culturais,  sociais,  ambientais  e  econômicos  específicos.
(Agenda Habitat, parágrafo 60, apud FERNANDES, 2003, p. 22).

Usando essas lentes mais amplas de entendimento, e aplicando ao caso brasileiro, as

medidas  de  solução  vão  muito  além  do  simples  aumento  da  quantidade  de  unidades

habitacionais.  Um  aspecto,  por  vezes  negligenciado,  é  o  da  melhoria  e  adequação  das

unidades  já  existentes,  para  a  partir  dessa  mudança  apresentar  condições  apropriadas  de

habitabilidade.  Além disso,  é  válido frisar  que as inadequações  são mais comuns para as

faixas de renda mais carentes. Isso deixa a maior parcela da população que sofre com déficit

quantitativo e qualitativo de habitações nas faixas de menor renda da população (SARLET,

2007, p. 76).

Outra perspectiva que uma visão ampliada dá é a de que o déficit habitacional não é

oriundo apenas de um problema setorial.  As muitas interfaces da habitação fazem com os

espectros, do mais básicos aos mais luxuosos do ser humano, exijam uma solução global, sob

pena de não surtir os efeitos esperados, ou até mesmo não mudar em absoluto o déficit hoje

apresentado. Ao enfrentar a questão habitacional, o poder público deve agir (BARCELLOS,

2002, p.83), portanto, combinando e mensurando diversos elementos da vida social, adotando

uma visão não setorial. 

A política  pública  habitacional  deve  estar  atrelada  as  políticas  urbanas  e  rurais  de

transporte,  energia  elétrica,  esgotamento  sanitário,  abastecimento  de  água,  dentre  outras.

Apenas construir casas em locais remotos onde não haja emprego, formas de locomoção, ou

de sustento é o mesmo que investir no vazio.

Dessa  forma,  a  análise  das  necessidades  habitacionais,  englobam  dois  grandes

segmentos distintos, quais sejam: o déficit habitacional (mais quantitativo) e as inadequações

dos domicílios (essencialmente qualitativa) (FJP, 2009).
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Ao  levar  isso  em  consideração,  as  deficiências  do  estoque  de  moradias,  para  a

Fundação João Pinheiro – (FJP,  2013),  entidade responsável  pela  estimativa adotada pelo

Governo Brasileiro, como referência no conceito de déficit habitacional:

Engloba  aquelas  sem  condições  de  serem  habitadas  devido  à  precariedade  das
construções ou em virtude de desgaste da estrutura física. Elas devem ser repostas.
Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, devido à coabitação familiar
forçada (famílias que pretendem constituir um domicilio unifamiliar), aos moradores
de baixa renda sem condições de suportar o pagamento de aluguel e aos que vivem
em casas e apartamentos alugados com grande densidade de pessoas. Inclui-se ainda
nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. (FJP, 2013)

Com essas definições, pode-se estipular duas formas de déficit, dependendo do que

deu causa a essa  necessidade. Sendo um deles o déficit por reposição do estoque, que seria

aquele devido à existência de domicílios rústicos, ou seja, habitações que por não serem de

alvenaria ou madeira aparelhada tem maiores chances de serem insalubres e de trazer riscos

aos seus habitantes.  Já o outro seria o déficit  por incremento do estoque,  que se trata da

criação  artificial  de  residências  improvisadas  para  atender  moradias,  ou  com excesso  de

moradores, seja por interesse do locador, seja por necessidade da coabitação familiar.

Vale ressaltar que a ideia tradicional de coabitação familiar envolve a residência não só

do  núcleo  familiar  (pais  e  filhos),  mas  também  de  conviventes  secundários  (avós,  tios,

primos...) (FJP, 2013). No entanto, apesar da preferência cultural pela habitação unifamiliar,

não  se  pode  presumir  que  toda  coabitação  familiar  seja  involuntária  e  forçada  pelas

circunstâncias, sob pena de enviesar o entendimento. Tendo isso em vista, a FJP (2013) nas

suas versões da série de estudos, excluiu do cálculo do déficit habitacional toda coabitação

opcional,  só  contabilizando  quem manifestava  intenção  de  constituir  domicílio  próprio  e

apartado da parentela. 

Outro ponto que gera o sentimento de necessidade de um maior número de habitações

é o ônus excessivo com aluguel. Esse ônus gera o binômio necessidade e valor, sendo um

parâmetro utilizado  é como índice de comprometimento da renda familiar  em relação aos

gastos diretos com habitação. Se excederem 30% da renda, é considerado excessivo, sendo

essa a parametrização do antigo BNH, seguida ainda hoje pela CAIXA (FJP, 2013). 

Assim, moradias cujo custo de locação exceda 30% da renda familiar que está na faixa

de até 3 salários mínimos são contabilizados para o déficit por incremento do estoque. No

início,  era  parametrizada  como  inadequação  habitacional,  mas  esse  item  é  cabível  para

questões que são mais por opção e viver de aluguel normalmente não decorre da opção da

população mais pobre, ao contrário do que se pode observar com os estratos de renda média e

alta (FJP, 2013).
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Outro item que mudou sua metodologia foi a questão do adensamento excessivo de

moradores (FJP, 2013), em que domicílios alugados nas cidades com mais de 3 ocupantes por

dormitório foram tratados no déficit habitacional. Vale o destaque que domicílios próprios na

mesma situação continuam sendo considerados apenas como inadequação habitacional, já que

o proprietário pode negociar seu imóvel por outro mais adequado, mas não o faz. Já essa

opção não existe para quem aluga, que só possui a necessidade potencial de novo imóvel.

Compreender  essas  escolhas  estão  ligadas  a  abordagens  conectadas  às  áreas  da

psicologia,  antropologia  e  sociologia.  Essas  áreas  se  voltam  a  explicar  o  consumo  da

habitação pela visão dos processos de apropriação da moradia e de satisfação com a moradia

consumida. 

Portanto, tais visões implicam em analisar os mais diversos usos e significados que a

habitação pode assumir por diversos fatos da vida como alteração da estrutura familiar (o

nascimento de um filho, um parente adoentado...), novos estilos de vida, ou ocupações (home

office), ou mesmo preocupação com a qualidade do imóvel ou impacto ambiental. 

Essas  formas  citadas  vão,  desde  o  uso  funcional  da  moradia  (necessidades  mais

básicas) até as práticas simbólicas (status), novamente explicado por Maslow (1943, p.381). A

divisão de classes e níveis vividos nos territórios residenciais, e do próprio morador, de certo

modo, podem ser estabelecidas por essa forma de apropriação da habitação. 

Assim  sendo,  os  estudos  realizados  por  essas  abordagens  tratam  ainda  das  áreas

degradadas  e  de  realojamento  de  pessoas,  construções  clandestinas  e  irregulares  das

comunidades, buscando entender e descrever os que habitam se apropriam e são apropriados

por esses espaços e quais os níveis de satisfação que os mesmos alcançam (MATOS,2001,

p.20).

Ainda, com essas visões, percebe-se que o déficit habitacional, seja ele por reposição

ou incremento do estoque; decorre sempre de condições de alteração estrutural familiar, da

necessidade funcional ou da busca por status, gerando uma necessidade potencial por novas

unidades, aumentando, com isso, a necessidade de quantidade de moradias maior em mais

áreas. 

Contudo, as necessidades habitacionais da sociedade brasileira vão além do chamado

déficit habitacional explanado acima. Os imóveis aqui tem problemas com qualidade trazendo

não só desconforto, mas riscos para os que habitam, sendo mais explícito quando é mais baixa

a classe do habitador, já que tem menos margem de escolha. Esse aspecto diz respeito ao

segundo segmento de análise das necessidades habitacionais: as inadequações dos domicílios.

Cabe a ressalva, que a depender do autor lido, o déficit habitacional e as inadequações serão
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lidos como déficits habitacionais quantitativos e qualitativos, leva-se assim em consideração a

natureza do problema (MORAIS, 2002, p.115).

A análise do domicílio inadequado leva em conta a constatação de que o imóvel não

oferece as condições satisfatórias para seus moradores (FJP, 2013), necessitando de melhorias

ou adequações da unidade já existente. A FJP excluiu os domicílios já contabilizados como

déficits habitacionais pelo fato de que um imóvel rústico necessita de tantas adequações que

na verdade necessita ser refeito, assim seria contado dobrado se considerado. A partir dessa

concepção a FJP (2013) classifica, dessa forma, domicílios que: “os domicílios com carência

de  infraestrutura,  com adensamento  excessivo  de  moradores,  com problemas  de  natureza

fundiária, cobertura inadequada, sem unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau

de  depreciação”.  Assim  sendo,  existem  diversos  fatores  que  podem  tornar  um  imóvel

inadequado, não sendo excludentes, com a possibilidade de serem até ser simultâneos.

No  tocante  a  carência  de  infraestrutura  é  uma  inadequação  ligada  ao  “Príncipe”

Estado, derivando  de uma deficiência de acesso a um, ou mais serviços urbanos essenciais

básicos, tais como: coleta de lixo, água encanada, energia elétrica e saneamento. Já a questão

da densidade excessiva se liga as circunstâncias particulares que levaram as pessoas a se

acomodarem em mais de três pessoas por cômodo, normalmente vinculadas a ideia de um

núcleo familiar, como também os que optam por terem a parentela periférica sob o mesmo

teto. 

Também as  irregularidades  fundiárias  são  um critério  ligado  ao  planejamento  das

cidades, assim como as políticas de combate ao loteamento irregular. São casos em que ao

menos um dos moradores tem a propriedade/posse da moradia (casa ou afim); no entanto não

é dono do terreno da propriedade como um todo. A FJP (2013) ressalta que essa dinâmica

existe  não  só  nos  aglomerados  subnormais  (comunidades),  como  também  inclui  bairros

populares, subúrbios, periferias e às vezes bairros inteiros de municípios do interior.

Tanto o déficit habitacional, quanto as inadequações fazem parte do cálculo do Índice

de  Desenvolvimento  Humano,  sendo  constantemente  usado  pelos  governantes  como

parâmetro para verificar se as políticas públicas aplicadas estão dando resultados palpáveis.

Não é estranho que as Políticas Públicas no Brasil usem o IDH como parâmetro de aonde

atuar,  criando o IDH-M, para uma visão do desenvolvimento municipal  a  partir  dos seus

munícipes. A relevância do IDH para os processos de tomada de decisão dos setores públicos

e privados, bem como para orientar políticas governamentais é lugar comum na literatura

(MORAES  & LIMA,  2002,  p.  30;  PEREGRINO,  2001,  p.62;  O´DWYER,  2001,  p.  77;

ALMEIDA,  2001;  JANNUZZI,  2001,  p.55).  As  políticas  públicas  e  seus  gestores  vêm
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atualmente buscando utilizar indicadores sociais de forma mais sistemática, tentando cunhar

decisões com aparências mais técnicas e menos eleitorais. 

Se for  usado o prisma distributivo,  a falta  de habitação é  um problema de ordem

social, política, econômica e ideológica que aflige a humanidade globalmente. Já no século

XIX, Engels denunciava as precárias condições de moradia no quesito higiene, adensamento

de pessoas e salubridade, além das desigualdades como uma consequência das contradições

do capitalismo industrial (ENGELS, 2013, p. 25).

Nessa linha se expõe a contradição em termos da habitação, que mesmo sendo um

mercado altamente segmentado (que consegue abarcar  diversas faixas  de renda),  parte  da

população mais pobre, que permanece sem acesso ao mercado habitacional. Dessa feita, o

Estado é chamado a garantir o direito humano e fundamental à moradia, sob pena de caos

social. Nas palavras de Comparato:

Ressalta-se  que,  por  ser  um  direito  fundamental  de  segunda  geração,  fruto  do
chamado Estado social, o direito à moradia demanda, em boa parte, uma atuação
positiva do Estado, através da ‘execução de políticas públicas, destinadas a garantir
o amparo e proteção social aos mais fracos e mais pobres’ (COMPARATO, 2013,
p.77).

O planejamento  das  cidades  e  da  política  de  habitação  chegou,  no  passado,  a  ser

caracterizado  como  de  ordem  técnica  com  pouca  ingerência  política  quando  adotado  os

indicadores do IDH, mas o seu próprio uso não constitui um ato de neutralidade: 

(...) o planejamento é, em todas as suas fases, essencialmente um ato político, cuja
racionalidade só pode ser analisada à luz dos interesses objetivos e das aspirações
dos diferentes grupos ou camadas da população, que não tendem, necessariamente, a
uma situação  de  equilíbrio  consensual.  (...).  Consequentemente,  a  insistência  na
neutralidade e no caráter apolítico dos indicadores e dos planos não procede, haja
visto que  tanto o diagnóstico dos problemas  quanto a definição  dos conceitos  e
instrumentos  para  solucioná-los,  são  atos  (...)  políticos,  carregados  de  juízos  de
valor. (RATTNER, 2003, p.4)

Esse planejamento,  políticas e programas públicos voltados para moradia fazem os

imóveis,  frutos desse esforço estatal terem, segundo alguns autores, um conceito de bem de

mérito. Isso se deve ao fato das funções que essas moradias desempenham, elevando o bem

estar da sociedade, como também as consequências positivas indiretas que sua produção e

consumo geral criam (empregos e circulação de riqueza). O autor Rezende (2006), que será

usado como exemplo dessa corrente, conceitua bem de mérito (ou semipúblico) como casos

intermediários entre os bens privados e públicos:

(...) embora submetidos ao princípio de exclusão, são frequentemente – e cada vez
com mais intensidade – produzidos publicamente, tendo em vista a importância que
a  sociedade  atribui  a  sua  produção.  (...)  A  característica  essencial  dos  bens
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semipúblicos  é  seu  elevado  conteúdo  de  externalidades,  isto  é,  os  benefícios
advindos de seu consumo não são totalmente internalizados pelo indivíduo que os
consome,  espalhando-se uma parcela  considerável  deles  por  toda  a  coletividade.
(REZENDE, 2006, p.94)

Assim sendo, as questões postas são que os imóveis com finalidade para moradia têm

por características serem de elevados custos e mesmo assim serem essenciais, sob um prisma

até  constitucional.  Ainda se  soma a  questão  da  ideia  de  característica  meritória  versus  a

patente  falta  de  acesso  à  moradia,  seja  por  questão  de  déficit  habitacional,  ou  por

inadequação. Tendo isso em vista, apesar das moradias serem um bem de produção privada

por  origem,  há  fundamentos  suficientes  que  a  atuação  do  governo,  seja  produzindo,  ou

promovendo a moradia, é necessária.

A partir dessa linha de pensamento, é observável que esse é um mercado com forte

ingerência estatal, se justificando pela busca de maior eficiência alocativa e justiça social, dois

pontos que são muito mais políticos do que técnicos. Sendo tal intervenção de maneira direta

(com  gastos dos cofres públicos) ou indireta (impondo ônus a terceiros ou abrindo mão de

receita): “(...) direta, por meio da provisão de moradia destinada à população de baixa renda e/

ou da disponibilização de fundos públicos para o setor habitacional, ou indireta, mediante

legislação incidente sobre mercado financeiro, uso do solo e padrões construtivos” (MORAIS,

2002, p. 110).

Nessa esteira o governo vai intervindo, ora com auxílios ao mercado privado, através

de  disponibilização de  recursos  e  financiamentos  (exemplo  Programa Minha Casa Minha

Vida-PMCMV). Ora substituindo o mercado, promovendo diretamente a produção e entrega

do bem ao segmento da população não atendido (SANTOS, 1999, p.32), ou legislando para

que terceiros arquem com essa entrega (exemplo do direito real de habitação no âmbito das

sucessões, objeto dessa pesquisa).

Um  parêntese  interessante  é  que  muitos  segmentos  considerados  mais  abastados

também não teriam condições com recursos próprios e imediatos de produzir e custear suas

próprias  habitações  dado  seus  custos.  Isso  quer  dizer  que  60% dos  brasileiros  ganharam

menos  que  um salário  mínimo,  segundo o  IBGE (2019);  no  entanto,  o  salário  médio  do

trabalhador ficou em R$ 2.234, tendo sido puxado pelos 1% mais ricos, cujo médio mensal é

de R$ 27.477. No entanto, ao olhar a tabela do PMCMV, é possível encontrar financiamentos

subsidiados para famílias que ganham até 10 salários mínimos (R$ 9.580), quase 1/3 da média

dos mais abastados. 

Isso demonstra a necessidade de que o governo atue junto ao mercado financeiro, de

forma a garantir que os agentes do Mercado não atuem predatoriamente. E, justificado pelo
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fato de ser um segmento que há patente desequilíbrio entre demanda (todos os seres humanos)

e a oferta limitada (imóveis residenciais já construídos), regulamentando para que os recursos

de financiamento habitacional possam fluir e atender a população que necessita.

Para  tornar  essa  questão  ainda  mais  complexa,  o  mercado  habitacional  também é

influenciado  por  mudanças  e  tendências  mundiais.  As  construtoras  estão  mais

internacionalizadas,  novos  modelos  habitacionais,  como  o  boom  de  condomínios  e

empreendimentos  mistos  (comerciais  e  residenciais),  mudança  de  materiais  nas  obras,

aumento do endividamento das famílias (ESTADÃO, 2019). Essas alterações, como expõe

Matos (2001), estão refletindo nas políticas habitacionais urbanas do governo resultando em

um atuar menos direto, aplicando a cenoura e o chicote:

(1) num menor envolvimento do Estado na oferta habitacional, optando mais pelo
apoio  ao  consumo e  às  famílias,  através,  por exemplo,  de  subsídios  e  crédito  à
habitação;  (2)  na  parceria  "público-privado",  por  exemplo,  o  caso  das
cooperativas(...);  (3)  numa  redução  da  intervenção  do  Estado  no  domínio  do
planejamento territorial. (MATOS, 2001, p.64)

Assim, essa intervenção estatal seria voltada para criar mecanismos que diminuíssem

as  desigualdades  entre  oferta  e  demanda,  bem  como  estimular  a  diminuição  do  déficit

habitacional e das inadequações sem uma intervenção direta. 

Soma-se ainda que o estímulo à habitação é um estímulo à construção civil, setor esse

que  mais  emprega  mão  de  obra  desqualificada  no  Brasil  e  tem  efeito  multiplicador  na

economia.  Dessa  forma,  ao  incentivar  o  aumento  do  “estoque”  de  imóveis  para  fins

residenciais há criação de emprego e renda, além de dos negócios indiretos, o que contribui

para amenizar problemas sociais. A geração de “estoque” pode ser via direta, ao construir ou

reformar casas já existentes que estão no mercado, ou indiretamente gerando um “estoque

forçado” ao impelir que proprietários usem seus imóveis para fins residenciais específicos,

visando os mais vulneráveis (baseada na função social da propriedade).

Percebe-se, assim, que priorizar os segmentos familiares mais carentes, ou vulneráveis

é a meta mais legitimadora da política de habitação de um país. Ainda mais quando pode ser

feito sem onerar os cofres públicos, como a legislação do Direito real de habitação que vai ser

tratado adiante. Assim, estariam protegidas pessoas em situação de vulnerabilidade e ainda

resguardaria  o  erário  para  tomar  outras  medidas,  otimizando,  assim,  o  atendimento  das

demandas sociais. 

Caso grupos de vulneráveis sejam excluídos da política de moradia indireta promovida

pelo Estado por questões de escolhas morais, sexuais ou sociais do próprio Estado, além de

gerar uma contradição em termos, também geraria custos para o próprio Estado e Sociedade.
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Isso porquê o Estado teria que financiar diretamente uma moradia, ou aumentar o volume de

processos no Judiciário para ao final ser concedido (Estado gastando dinheiro para entregar

um  direito  gratuito)  ou  não  (Estado  gastando  dinheiro  para  não  dar  o  direito  e  ter  que

ativamente financiá-lo). 

Muito embora a política de povoamento e de habitação seja uma constante do país

desde  a  sua  colonização,  a  experiência  demonstra  que  a  meta  não  tem sido  atingida  de

maneira igualitária ou satisfatória.

(...) considerando-se as reconhecidas disparidades regionais, a situação crítica dos
múltiplos  aspectos  da  exclusão  social,  e  as  especificidades  dos  problemas
habitacionais no Brasil, o atendimento ao interesse social – apoiando as camadas de
mais baixa renda –, sem dúvida, deve ser priorizado, situação que não se verificou
no passado e tampouco no período que analisamos [pós Plano Real – 1995 a 2002].
(CARMO, 2006, p.4)

A base  da  intervenção  estatal,  como  foi  exposta  até  o  momento,  está  na  teoria

Institucionalista. Essa teoria se baseia na busca por saber quem são os agentes atuantes no

mercado,  como  desempenham seus  papeis,  como  interagem entre  si,  os  efeitos  que  isso

causam nas famílias que buscam moradia, e, claro, a influência das políticas do Estado para

favorecer ou deteriorar as escolhas de localização das diferentes atividades (MATOS, 2001,

p.65). Por essa lente é possível constatar que a organização do espaço habitacional não tem

caráter estritamente técnico, mas sim político, tendo o acesso à habitação mais dependência

com  os  atores  do  sistema,  em  especial  do  Governo  que  assumiria  papel  de  gestor  e

coordenador das ações dos demais agentes.

Vale o destaque também de um contraponto, vindo da interpretação Marxista, que tem

suas  bases  em  Engels  (2013,  p.25),  em  resumo,  é  o  processo  econômico  e  as  relações

capitalistas que geram o problema da moradia. E, assim sendo, a solução do problema não

poderia vir do Estado tal como se conhece, visto que o Estado seria uma ferramenta concebida

pelas elites dominantes, mas sim pela superação do modelo de produção causador da crise. 

Com isso em mente, o prisma dessa teoria enxerga na crise da habitação o reflexo dos

conflitos  entre  Capital  e  Trabalho,  bem  como  de  diferentes  esferas  do  Capital  entre  si

(construção, financeiro e produtivo). Nesse conjunto, os direitos seriam advindos de lutas, não

só do capital, mas também dos mais vulneráveis, fazendo com que  as intervenções estatais

favoreçam diferentes  classes  sociais,  ou  frações  do  capital  conforme  a  conveniência  e  a

oportunidade. 

Ao trazer  o debate para o nível  ideológico,  essa teoria  também enxerga um papel

importante  para a habitação,  qual  seja:  estimular  o consumo,  a  veneração da propriedade



76

privada e a  maior  dependência das famílias  ao emprego dado pelo capitalismo.  Isso tudo

porquê sem o emprego não há como garantir a solvência, sem solvência não há como fazer

frente ao endividamento da aquisição da moradia, e assim se perderia o direito de morar e o

direito de se sentir seguros (MATOS,2001, p.24).

Para dar exemplos de atuação ativa do Estado no problema da habitação, pode ser

mencionado  tanto  o  PAC  (Programa  de  Aceleração  do  crescimento)  quanto  o  PMCMV

(Programa minha casa minha vida). Ao analisar o PAC, é possível verificar que nasceu com o

objetivo de investir em ações de habitação (déficit habitacional) e saneamento (adequação

habitacional),  destinando  R$  17 bilhões  dos  cofres  públicos  no  período  de  2007 a  2010

(BRASIL, 2010b).

Com a crise  do subprime de 2008, houve uma redução do crédito e  da confiança

bancária, visto o risco dos títulos podres e da falta de condição das pessoas de arcarem com

suas  dívidas.  Tal  fato  afetou  a  economia  de  diversos  países,  tendo,  no  caso  brasileiro,  o

governo  lançado  medidas  para  diminuir  tais  impactos  negativos  injetando  capital  na

construção  civil  e  infraestrutura.  Esses  setores,  como já  mencionados,  são  de  expressiva

geração de emprego para as camadas menos qualificadas e de renda para as camadas mais

elitizadas, tendo forte capacidade anticíclica. 

Assim nascia o Programa Minha Casa Minha Vida (Medida Provisória no 459/2009,

convertida na Lei 11.977 de 7 de julho de 2009.), que em março de 2009 teve como meta

adquirir e direcionar 1 milhão de novas moradias para famílias que ganhavam até 10 salários

mínimos. Com isso se objetivava diminuir o déficit habitacional em 14%, ou seja, segundo

dados Oficiais do Estado haveria no Brasil um déficit de mais de 7 milhões de residenciais no

país (IBGE,2010) e que famílias que viviam com até R$ 4650,00 (salário mínimo era de

R$465,00) precisavam da ajuda do governo para efetivar seu direito fundamental a moradia. 

Os  diferenciais  do  PMCMV  foram:  criar  um  Fundo  Garantidor  de  Habitação

(FGHAB); baratear os seguros (garantindo riscos para com as seguradoras); diminuir prazos e

custas dos serviços dos tabelionato de notas e registro de imóveis (cartórios); dar incentivos

fiscais para as empresas, mas sem diminuir a arrecadação do ITBI (imposto municipal de

transmissão de  bens  imóveis);  realizar  medidas  para regularizar  assentamentos  irregulares

(BRASIL,  2010).  Exemplos  de  atuação  do  FGHAB  é  ser  um  garantidor  através  de

refinanciamento de prestações em caso de morte ou desemprego na família, dando, assim,

lastro para baratear os seguros.

Em  sua  origem  foi  estipulado  um  investimento  (ou  gasto)  de  R$  34  bilhões  em

subsídios, distribuídos em sua maioria para a produção das moradias (R$ 28 bilhões), outros
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para financiar a própria infraestrutura (R$ 5 bilhões) e a menor parte para financiar a cadeia

produtiva  da  construção  (R$1  bilhão).  Estabeleceu  ainda  que  a  distribuição  dos  recursos

deveria ser conforme o déficit regional, mostrando aplicação do IDH-M. Além da tentativa de

diminuir as disparidades entre as regiões do Brasil, destinados a financiar infraestrutura e R$

1 bilhão para custear a cadeia produtiva da construção.

Em números só em 2009 foram contratadas 275.525 unidades (27,55% das unidades

previstas), sendo 61% direcionado para os que ganhavam até 3 salários mínimos, tendo sido

investido para tanto R$ 14,08 bilhões (41% do orçamento inicial). Observando os números até

2019 se verifica 5,7 milhões de unidades com contrato de construção, 4,3 milhões construídas,

tendo diminuído o ritmo de investimento com R$ 2,7 bilhões em 2019 (ANTUNES, 2019,

p.1). 

O  PMCMV  foi  uma  das  principais  e  massivas  políticas  públicas  do  espectro

habitacional dos últimos tempos que visavam a população de baixa renda (até 3 SM). Seu

alcance, entretanto, dependerá ainda da implementação de políticas públicas de adequações de

áreas urbanas e rurais, garantindo acesso à saneamento, água e energia elétrica para as áreas

onde estão sendo produzidas as unidades.

Esses foram dois exemplos de políticas públicas ativas que custaram e custam na casa

dos  bilhões  para  o  Estado,  considerando  os  gastos  efetuados  pelo  Poder  Executivo.  No

próximo subcapítulo será apresentado o direito real de habitação com enfoque na sucessão,

uma política pública indireta que põe o ônus do fornecimento de moradia para os familiares,

atendendo parcela da população e sem gastar dos cofres públicos.

3.3 Política Pública indireta: o que é o direito real de habitação

O  tema  da  habitação  tem  uma  composição  e  características  complexas  e

interdependentes,  colocando-a  em  um  campo  essencialmente  multidisciplinar,  abarcando

desde sistemas legais/jurídicos e econômicos, até estruturas sociais condicionantes de como

produzir,  de como usar  e  onde se localizar  moradias  (exemplo do Estatuto das  Cidades).

Soma-se  a  tudo  isso  o  fato  de  ser  um  bem  econômico  de  alto  valor  que  não  obedece

necessariamente a ideia de oferta e demanda, tendo função social não negligenciáveis.

(...) a habitação é vivida e habitada, sendo nesta dupla dimensão que se constrói a
sua identidade e a sua própria função social. A habitação satisfaz, na sociedade em
que está  integrada,  um conjunto de  funções,  como a de abrigo e  reprodução da
família,  sendo,  ainda,  um elemento  fundamental  na  construção  da  personalidade
individual, de integração social e de socialização, para além de ser um espaço de
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consumo, de produção de bens e serviços, de ócio e comunicação.(MATOS, 2001,
p.2)

Por todos esses motivos o Estado, através da teoria do possível, toma medidas para

atender o maior número de pessoas usando o menor quantitativo de recurso possível. Assim, o

direito real de habitação entra como um mecanismo de política pública indireto de regulação

da função social da propriedade. 

Ao mesmo tempo que impõe um ônus aos particulares de proverem moradia para

membros da sua família, se desonera de ter que providenciá-las. É uma medida indireta que

desonera os cofres públicos que não precisam investir em alugueis subsidiados, programas de

moradia  e  afins,  tem  forte  aceitação  popular  e  o  regramento  pela  via  legal  diminui  a

incidência de casos judiciais.

E, para que se estabeleça parâmetros será estipulado, conceitualmente para o trabalho,

qual é a estrutura (o que é e como é), bem como a função (a quem serve e a que serve) do

instituto do direito real de habitação no Direito.

O  direito  real  de  habitação  faz  parte  do  direito  real  de  propriedade  (as  vezes

conflitando com ele), sendo assim é imprescindível também mencionar sucintamente o que é

o direito de propriedade, inclusive previsto como direito fundamental do artigo 5º, da Lei

Maior.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[…]
XXII – é garantido o direito de propriedade;

O Código Civil atual, no seu artigo 1228, dita que é proprietário quem tem a faculdade

de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de qualquer pessoa que a

detenha de forma injusta. É o direito real mais amplo, mas que pode ser limitado por diversos

ônus reais, dentre eles, o direito real de habitação. Assim, a propriedade só é plena se todas as

faculdades estiverem livres (cumulativamente). Nessa linha, Carlos Gonçalves (2014) ensina

que:

Quando todos os aludidos elementos constitutivos estiverem reunidos em uma só pessoa,
será  ela  titular  da  propriedade  plena.  Se,  entretanto,  ocorrer  o  fenômeno  do
desmembramento, passando um ou alguns deles a ser exercidos por outra pessoa, diz-se
que a propriedade é limitada. (GONÇALVES, 2014, p.219)

Ou seja, há a limitação quando um terceiro possui um direito real, surgindo o chamado

direito real sobre coisa alheia. Para fins de compreensão, é importante citar que direito sobre

coisa alheia é diferente de condomínio, já que nesse último todos são proprietários de frações
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de toda a propriedade, enquanto no primeiro um terceiro, não proprietário, tem o direito de

exercer uma das capacidades da propriedade.

Adverte-se duas características desses direitos reais, que são ônus ao proprietário, um

de que adere a coisa, ou seja, mesmo que o proprietário a venda, o exercente permanece com

o direito, dando-o estabilidade e durabilidade. E, outra característica é de que por serem ônus

a propriedade são taxativos e de, teoricamente, interpretação mais fechada. Agora, ao focar

especificamente no Direito Real de Habitação, que se encontra no Direito das coisas (arts.

1225 VI e 1414 a 1416 do atual Código Civil), como também no Direito de família, já que

afeta todos os regimes de bens no casamento e na união estável, como será visto no próximo

subcapítulo,  além de se fazer  presente  no Direito  das  Sucessões  (arts.  1831 e 7.º  da  Lei

9.287/1996, que regula a união estável), sente este o ponto principal da presente dissertação. 

Inicia-se o seu sentido no Direito das coisas, que trata a habitação como uma das

hipóteses de direito real, positivando uma das funções sociais da propriedade:

Essa  modificação  do  sistema,  pela  positivação  da  função  social,  não  alcança
exclusivamente a propriedade, como também todos os denominados direitos reais,
pois todos esses estão, de certo modo, enfeixados pela propriedade enquanto regime
de titularidade básico. (…) Os direitos reais são elementos que compõem o domínio,
na medida das possibilidades que cada bem comporte. O domínio não se identifica à
propriedade (um dos regimes de titularidade capaz de instrumentalizá-lo) e sim ao
conjunto  de  faculdades  que  o  bem  concede  ao  sujeito.  (...)  Tais  direitos,  cujo
conjunto  se  denomina domínio,  são  classicamente  divididos em três:  jus  utendi,
referente à  possibilidade de uso do bem; jus fruendi,  atinente à possibilidade de
fruição do mesmo; jus disponendi, relativo à disposição sobre o bem. (ARONNE,
2001, p. 1-2).

Verifica-se, assim, diferença entre propriedade e domínio e prossegue-se com a leitura

do  art.  1414  do  atual  Código  Civil:  “Quando  o  uso  consistir  no  direito  de  habitar

gratuitamente  casa  alheia,  o  titular  deste  direito  não  a  pode  alugar,  nem emprestar,  mas

simplesmente ocupá-la com sua família”.

Assim, o direito real de habitação se enquadra como um direito real de coisa alheia,

podendo no momento de a sucessão ser ao mesmo tempo de coisa própria e alheia (a depender

do regime de bens, testamento, inventário e partilha). Pode também restringir a propriedade

com o fim especial de que a pessoa humana beneficiária, gratuitamente, possa ocupar bem

imóvel  (urbano ou rural),  com sua família  (LÔBO, 2015,  p.1-16)  sem alterar  sua função

residencial. Com isso, há o desdobramento do direito de uso, com uma finalidade específica

de habitar, tendo lapso temporal certo ou vitalício sem perpetuidade, impedindo locações e

empréstimos do imóvel. (ARONNE, 2005, p.385)
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Ou  seja,  apesar  de  possuir  um  lapso  temporal,  pode  ocorrer  por  toda  a  vida  do

beneficiário, já que permite que o beneficiário resida no imóvel durante todo o tempo em que

estiver vivo, se extinguindo por sua morte e não sendo passível de sucessão. No entanto, o

foco principal da habitação é habitar, juridicamente falando, não é o mesmo, necessariamente,

com residir  ou com domicílio,  porque “o conteúdo de  habitação é  mais  amplo  que  o de

residência ou domicílio; pode haver habitação sem ser o domicílio do titular. O habitador tem

de habitar a casa alheia” (LÔBO, 2015, p.1-16).  Além disso,  em regra,  o Direito  real de

habitação indica que são sujeitos diferentes o titular da propriedade e o titular do ônus real,

compartilham assim o domínio - “através do princípio da elasticidade -, salvo se a fração

concedida pela natureza do bem for impeditiva do exercício do titular” (CARDOSO, 2015,

p.11).

Pode ter como origem título convencionado (vontade das partes), como, por exemplo,

testamento ou escritura, que terá oponibilidade e validade perante terceiros ao ser levado ao

cartório de registro imobiliário (Lei 6.015/1973, art. 167, I, n. 7), (OLIVEIRA, 2008, p.42)

conferindo a destinação ao imóvel (ARONNE, 2005, p.383). Contudo, caso não se diga a

destinação, o título da habitação impõe minimamente a destinação para habitação conforme o

Código. Também pode ser fruto de determinação legal, que é o caso de quando no Direito

Sucessório (art. 1.831 do Código Civil), diferindo quanto a destinação que é exclusivamente

para habitação, já que se não for viraria hipótese de uso (ARONNE, 2005, p.383) e também

não  necessita  do  seu  registro  no  cartório  de  imóveis  para  ser  oponível,  conforme

jurisprudência nacional do STJ no REsp 74.729 e REsp 565.820.

A ementa abaixo, do Superior Tribunal de Justiça, confirma o posicionamento, que é

majoritário na doutrina brasileira: 

Embargos de terceiro – direito real de habitação – art. 1.611, § 2º, do Código Civil
de 1916 – usufruto – renúncia do usufruto: repercussão no direito real de habitação –
registro  imobiliário  do  direito  real  de  habitação  –  precedentes  da  corte  –  1.  A
renúncia ao usufruto não alcança o direito real de habitação, que decorre de lei e se
destina  a  proteger  o  cônjuge  sobrevivente,  mantendo-o  no  imóvel  destinado  à
residência da família. 2. O direito real de habitação não exige o registro imobiliário.
3.  Recurso  especial  conhecido  e  provido.  (Recurso  Especial  565.820 – PR –  3ª
Turma – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 14.03.2005). (BRASIL,
2005) 

Dando destaque ao artigo 1831 do Código Civil, pode ser observado que: 

Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem
prejuízo  da  participação  que  lhe  caiba  na  herança,  o  direito  real  de  habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único
daquela natureza a inventariar. 
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Sobre esse artigo Sílvio Venosa (2008, p.485-486) afirma que: 

É atribuído ao habitador o direito personalíssimo e temporário de residir em imóvel,
não podendo ser cedido nem mesmo seu exercício. Cuida-se de direito real sobre
coisa  alheia,  porque  o  titular  reside  em  imóvel  que  não  é  seu.  Pode  fazê-lo,
evidentemente, com sua família. A lei não se restringe ao imóvel exclusivamente
urbano. 

A aplicação de direito real de habitação no momento da sucessão foi o Estado visando

garantir a manutenção da família, conferindo ao cônjuge/companheiro (o elemento Eros da

família) sobrevivente o direito de continuar habitando o que era o lar conjugal. Foi criado para

ser  independente  ao  regime  de  bens  que  havia  no  vínculo  mantido  com  o  falecido

(DANELUZZI, 2004, p.277-278), sendo, assim, um direito de “fundo social”, como afirma

Euclides (2003, p.49-50).

Referente a natureza jurídica, o entendimento doutrinário orbita em ser esse direito um

legado ex lege,  e seu beneficiário,  consequentemente,  legatário legítimo. Orlando Gomes,

atualizado por Mario Roberto Carvalho de Faria, tratou sobre o tema: 

O direito  de habitação  grava o imóvel  enquanto viver  o  cônjuge  supérstite,  não
restringindo  o  legislador  sua  duração  ao  período  da  viuvez.  Atribuísse-lhe  sem
prejuízo da participação que porventura lhe caiba na sucessão do consorte. Quando
recolhe a totalidade da herança, como sucessor legal, não pode nascer o direito de
habitação,  dada  a  impossibilidade  de  constituí-lo  na  coisa  própria.  O  cônjuge
sobrevivo não se torna herdeiro pela atribuição do direito real de habitação, senão
legatário  legítimo,  com as  sequelas  próprias  de  semelhante  condição.  (GOMES,
2019, p.25) 

Outro ponto que pode ser extraído é de que o gravame é direcional, ou seja, incide

exclusivamente sobre o imóvel residencial próprio do casal, tendo a ressalva de ser o único

dessa  natureza  a  inventariar.  Essa  restrição  é  uma  válvula  de  escape  para  a  família

(proprietários), que tendo mais de um imóvel na herança possa realocar o sobrevivente em

outro imóvel, ou que seja de sua exclusiva titularidade (se receber algum imóvel na partilha),

ou  para  algum outro  imóvel  que  melhor  aproveitar  para  a  família  (dando preferência  ao

imóvel  residencial  da  família).  E,  mesmo na  hipótese  de  múltiplos  bens,  se  não  receber

nenhum  imóvel  na  partilha  constituirá  o  gravame,  ao  menos  sobre  um  imóvel  a  ser

inventariado. 

José de Almeida (2003) em sua obra Código Civil comentada, coloca essa hipótese de

vários imóveis residenciais a serem partilhados na sucessão, deixando claro a necessidade de

que um seja garantindo ao consorte, mantendo o mesmo padrão de conforto em que vivia com

a pessoa falecida:



82

Há que se entender, então, para não chancelar extrema injustiça, que, no caso de
existirem vários imóveis residenciais e  nenhum deles  de propriedade do cônjuge
sobrevivente,  não tem ele direito real  de habitação sobre o imóvel que utilizava,
porque  nesse  caso  podem  os  herdeiros,  por  conveniência,  exigir  a  mudança  de
domicílio do sobrevivente para outro dos imóveis residenciais que foram objeto da
herança.  A existência de outros  imóveis residenciais  não afasta  o direito  real  de
habitação, mas apenas o direito real de habitação sobre o bem que servia de moradia
à família do falecido. Nesse caso, o imóvel ofertado em substituição não pode ser de
conforto inferior. Deve-se garantir ao cônjuge sobrevivente a mesma situação que
desfrutava em sua residência anterior (ALMEIDA, 2003, p.220). 

Pega-se emprestado as palavras de José Carlos Teixeira Giorgis (2005), que em seu

artigo, na  revista  do  Instituto  Brasileiro  de  Direito  de  Família  –  IBDFAM -  apresenta  o

conceito, os objetivos e a natureza jurídica do direito real de habitação oriundo da sucessão: 

O  direito  real  de  habitação  é  a  garantia  assegurada  ao  cônjuge  sobrevivente,
qualquer  que  seja  o  regime  de  bens  adotado  no  casamento  e,  sem prejuízo  da
participação  que  lhe  caiba  na  herança,  de  permanecer  no  imóvel  destinado  à
residência  da  família,  desde  que  seja  o  único  daquela  natureza  a  inventariar,
preservando-se a moradia da estirpe (CC, art. 1.831). Em razão de sua destinação
específica, o bem que servia à família será submetido a um regime especial, não se
considerando somente a  natureza do bem, mas a qualidade do sujeito a  quem o
direito sucessório será conferido. É sucessão anômala que derroga o princípio da
unidade da sucessão e, como se trata de um legado ex lege, transmite-se ao cônjuge
um  direito  real  limitado  quanto  a  objeto  individualmente  considerado,  certo  e
determinado,  separado  do  patrimônio  hereditário  para  tal  fim,  caracterizando
tipicamente uma sucessão a título singular. A especial natureza do direito real de
habitação,  como  um  verdadeiro  legado  e  finalidade  definida,  impede  que  ele
desocupe o imóvel; mas, ao contrário, tem dele posse imediata, exercida ainda que
sobre  a  legítima  dos  descendentes  e  ascendentes,  embora  a  metade  do  acervo
pertença aos sucessores do autor da herança. 108 O cônjuge sobrevivo não se torna
herdeiro pela atribuição do direito real de habitação, senão legatário legítimo, com
as sequelas próprias de semelhante condição. (GIORGIS, 2005, p.124-125) 

Merece destaque parte da doutrina jurídica que se debruça sobre a hipótese de o bem

ser  utilizado  como  moradia  eventual.  Nesses  casos,  o  jus  utendi,  melhor  será

instrumentalizado se por titularidade de uso para não haver risco de extinção do gravame. Isso

porquê se a habitação for instrumentalizada como tal e for estabelecida residência permanente

em outro local, ou seja, “sem caráter de eventualidade (princípio da proporcionalidade) pelo

beneficiário,  poderá  extinguir  o  direito  real  sobre  coisa  alheia,  forte  no  art.  1.410,  IV”

(ARONNE, 2005, p.385).

Para além disso, parte da doutrina também admite o uso não exclusivo para moradia,

isto  é,  usar  parte  do imóvel  para  atividades  comerciais,  ou  industriais,  se,  somente  se,  o

beneficiário residir no mesmo imóvel onde desenvolve a atividade (TEPEDINO, BARBOZA,

MORAES,  2011,  p.843).  -  Isso  acaba  se  coadunando  com  a  realidade  brasileira  de

aproveitamento  dos  espaços,  principalmente  nas  zonas  urbanas,  onde  não  raro,  parte  da

moradia da pessoa é convertido em produção de alimentos ou vendas de produtos para gerar
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uma renda extra para família (DUTRA, 2007, p.261-262). Pontes de Miranda pareceu seguir,

implicitamente, nessa vereda:

O direito (real) de habitação é servidão pessoal limitada, que recai sobre todo ou
parte de imóvel. O proprietário pode, ao constituí-lo, reservar-se o direito de também
habitar no prédio, ou em parte dele. Só há gravame de todo o prédio, no primeiro
caso; no segundo, só parte real é gravada. O proprietário tem a faculdade de reservar
para  outra  pessoa,  ou  a  futuro  proprietário,  o  direito  de  também  habitar,  ou
estabelecer que, à sua morte, ou a outro acontecimento, o direito de habitação passe
a ser só de parte. (...) 2. Não se trata de servidão, nem de uso restrito - O direito de
habitação é direito real limitado, como o usufruto e o uso. O sistema jurídico forrou-
se  a  construí-lo  como  direito  de  servidão  pessoal.  Pode-se  estabelecer  que  a
habitação abranja mais do que a ocupação com a família, isto é, do que necessário à
pessoa e à família. É o que se há de entender se se falou da casa, sem se restringir o
objeto da habitação. Portanto, ainda em caso de dúvida, se há de interpretar contra a
restrição a alguma parte (MIRANDA, 2012, p.603).

Ressalta-se  a  discussão  se  o  habitador  for  transferido  por  motivo  profissional  ou

interesse da prole perderia o direito pelo não uso? E, se não perder, pode alugar? Há quem

defenda ser possível, apesar da lei,  tendo jurisprudência e doutrina que vislumbram outras

situações de manutenção do direito, bem como pode haver a cobrança de aluguel: (i) pode o

habitador  ficar  sem renda  e  ter  de  alugar  o  imóvel  para  habitar  outro  de  menor  valor  e

sobreviver com o restante; (ii) pode optar por alugar o imóvel para residir em outro imóvel de

maior padrão, pagando a diferença do aluguel com renda própria (TARTUCE, 2015, p.354).

Apesar das considerações do autor, parte da doutrina considera não estendível para

outra finalidade o uso se não para habitação no caso, já que o artigo 1414 do Código Civil o

limita.  Também pelo  fato  de  ser  esse  o  elemento  de  diferenciação para  o usufruto (mais

abrangente),  sendo  o  direito  real  de  habitação  restrito  a  subsistência  familiar  quando  a

moradia (TEPEDINO, BARBOZA, MORAES, 2011, p.846), sendo além disso proibida sua

venda, já que direito personalíssimo do beneficiário. (CARDOSO, 2015, p.11) Carlos Roberto

Gonçalves (2014) assevera que: 

O instituto em apreço assegura ao seu titular o direito de morar e residir na casa
alheia. Tem, portanto, destinação específica: servir de moradia ao beneficiário e sua
família. Não podem alugá-la ou emprestá-la. Acentua-se, destarte, a inacessibilidade
assim  do  direito  quanto  do  seu  exercício.  Trata-se  de  direito  real  temporário  e
personalíssimo. Embora tenha também se desprendido do usufruto, como o uso, é
ainda mais restrito do que este (GONÇALVES, 2014, p.475).

Silvio Rodrigues, atualizado por Zeno Veloso, no livro Direito das Sucessões, também

relembra o objetivo e as finalidades do direito real de habitação, quando afirma: 

Além  dessas  disposições  regulando  a  sucessão,  em  propriedade,  do  cônjuge
sobrevivente, há o art. 1.831 do Código Civil, que lhe assegura, qualquer que seja o
regime de bens, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real
de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que
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seja o único daquela natureza a inventariar. O legislador quer preservar as condições
de vida, o ambiente, as relações, enfim, evitar que a viúva ou o viúvo tenha de se
mudar, de ser privado de sua moradia (RODRIGUES, 2002, p.110).

Outro fato interessante, que, apesar de ser um direito personalíssimo, o direito real de

habitação  pode  ter  diversos  titulares,  conforme  artigo  1415  do  Código  Civil.  E,  sendo

conferindo a mais de um, qualquer um pode habitar sozinho ou não, sem ter que pagar aluguel

para os demais, mas também não podendo impedir que os outros titulares também habitem o

imóvel. 

Art.  1.415.  Se  o  direito  real  de  habitação  for  conferido  a  mais  de  uma  pessoa,
qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra, ou às
outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes
compete, de habitá-la.

Gonçalves (2014) ao analisar o referido artigo entende que: 

“A divisibilidade do direito é admitida de forma expressa. Trata o dispositivo da hipótese
de ser ele conferido a mais de uma pessoa, estando apenas uma delas habitando o imóvel.
Não está ela obrigada a pagar aluguel à outra,  bora não possa impedir  que a última
exerça também o seu direito” (GONÇALVES, 2014, p.490).

Para além disso, no caso específico das sucessões, Eduardo de Oliveira Leite também

explica nesse sentido, asseverando ainda quanto a impossibilidade de cobrança de aluguel ou

qualquer valor assemelhado do habitador, quando comenta o artigo 1.831 do Código Civil

atual, valendo seu comentário também para o direito real de habitação convencional, e ao fato

de se ter mais de um beneficiário: 

É que a intenção manifesta do legislador – via direito real  de habitação – não é
punir,  ou suprimir direitos do cônjuge sobrevivente (como ocorria anteriormente,
fazendo  depender  o  benefício  da  manutenção  da  viuvez),  mas  sim,  proteger  os
membros da família, assegurando-lhes o direito de habitação, quando ele é o único
imóvel daquela natureza a inventariar. (...) Não podem reclamar a posse direta, nem
tampouco  cobrar  aluguel  proporcional  do  imóvel,  em  razão  do  direito  real  de
habitação.” (LEITE, 2005, p.226-227)

Somado a essas questões quando um dos beneficiários falece, o seu direito não acresce

aos demais, como é no caso do usufruto, mas sim é extinto, mais uma vez, por ser um direito

personalíssimo.  Segundo Tepedino e  outros  “caso de  morte  de um dos beneficiários,  não

caberá aos cotitulares o direito de acrescer, extinguindo- se parcialmente a habitação no que

tange à parte que cabia ao falecido” (TEPEDINO, BARBOZA, MORAES, 2011, p.846).

Outro aspecto que pode ser captado pela Lei é o de que o beneficiário do direito real,

em vista de tal direito ser de natureza sucessória, deve ser assim qualificado, na forma do

artigo 1.830 do Código Civil. Assim sendo, não haverá a possibilidade de deferir benefício
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para as pessoas separadas judicialmente, ou de fato do falecido. Quanto à separação de fato há

a discussão de que se a culpa não for do sobrevivente poderia ser estendido o direito. 

O Código Civil disponibiliza poucos artigos para tratar especificamente do direito real

de habitação, sendo que nos casos omissos, em seu artigo 1416, dispõe que deve ser utilizado

a  normativa  do  usufruto,  salvo  contrariedades.  A utilização  subsidiária  com o  usufruto  é

decorrência  de serem direitos reais similares, sendo o usufruto mais abrangente, possuindo

benefícios que a habitação não tem, exemplo disso seria a acessibilidade (arts. 1.393 e 1.416

do Código Civil), presente no usufruto e negada na habitação (MIRANDA, 2012, p.615).

Outra questão seria em relação aos frutos em que o habitador tem direito apenas ao

necessário à habitação, como em caso de destruição do imóvel, sem que se extinga o Direito

real.  Há  também  indenização  quando  da  desapropriação  (dividida  entre  os  titulares  de

titularidades reais, como o proprietário), bem como indenização das benfeitorias (reparações

extraordinárias) desde que informe ao titular proprietário. Além disso, há o dever de guardar e

de conservar o bem objeto da habitação, contribuição de sua conservação conforme o uso,

bem como o de pagamentos de tributos pelo beneficiário do direito de habitação, na forma do

art. 1403 do Código Civil. Com destaque ao habitador deve seguir os regramentos da boa-fé,

não podendo extrapolar ou abusar de seus direitos (MIRANDA, 2012, p.616).

Ponto de destaque do instituto também é o fato de independer da qualidade de herdeira

ou de meeira  da  pessoa sobrevivente.  Ou seja,  caso não tenha  direito  a  nenhum bem na

sucessão  ou caso  tenha  direito  a  todos  os  bens,  continua  garantido  o  seu  direito  real  de

habitação, apesar de que, caso herde todos os bens o direito de propriedade e de habitação se

consolidam. E, não é confundível com o extinto usufruto vidual, presente no Código de 1916,

também com intenção de proteger o cônjuge/companheiro sobrevivente dando a ela o direito a

um quarto ou metade dos bens do falecido, respectivamente, dependendo se o falecido deixou

ou não descendentes elegíveis a herança.

Um outro ponto relevante, trata-se da extinção desse direito, que apesar de poder ser

vitalícia, não é eterno e nem inventariável pelos sucessores do beneficiário. 

Cabe aqui a distinção, conforme a origem, sendo ela convencional, de ser averbado o

seu cancelamento no registro de imóveis em que foi feito o registro, caso tenha nascido via

sucessões  não  necessita  de  nenhum  ato  cartorário,  mas  pode  ser  averbada  para  fins  de

publicidade. 

Sendo a primeira hipótese a morte do habitador (arts. 1.410, I, e 1.416), e sendo mais

de um, aplica-se mais dispositivos (arts. 1.411 e 1.415). Já a segunda é pelo termo, ou seja, o

prazo estabelecido chegou ao fim ou foi implementada uma condição que se concretizou (ou
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não) (CC, arts. 1.410, II, e 1.416). A terceira, e mais conflituosa, é pelo fim da causa que deu

origem ao direito (CC, arts. 1.410, IV, e 1.416), entrando em discussão o não uso e o uso para

outros fins além de moradia, nesse caso há procedimento judicial. Pela destruição do imóvel

(arts. 1.410,V, e 1.416) sendo esse um dos mais evidentes, não existindo mais o objeto do

direito real, o mesmo não tem onde se apoiar, já que é acessório do principal. Como também a

consolidação entre propriedade e beneficiário do direito real de habitação, quando eles se

tornam um só, se consolida a propriedade de maneira plena (arts. 1.410, VI, e 1.416). Outra

hipótese  conflituosa  é  quando o  imóvel  não  é  conservado pelo  habitador,  e  o  mesmo se

deteriora ou arruína (arts. 1.410, VII, e 1.416 STJ - REsp 345.641 e 15.648), esse tipo de

hipótese demanda prova judicial, bem como reparações aos proprietários. Também é hipótese

caso o imóvel  se torne inabitável,  sem culpa do habitador,  seria o caso,  por exemplo,  de

comunidades ribeirinhas perto de Brumadinho, que apesar de não atingidas diretamente pelos

rejeitos,  já  não  podem  mais  habitar  suas  moradias  (arts.  1.275,  IV,  1407,1409  e  1.416)

(MIRANDA, 2012, p.616). 

Outro aspecto interessante está em olhar a borda do limite do instituto, até onde ele

pode  ir  sem  ser  má-fé?  Quanto  às  formas  de  extinção:  se  o  beneficiário  desocupar

momentaneamente? Perde o direito mencionado? Primeiramente, não há uma modalidade que

imponha o uso a todo tempo, seria o mesmo de que o direito perecesse se a pessoa tirasse

férias prolongada. A breve desocupação do imóvel, que servia de residência do casal, não

pode  levar  à  extinção  do  direito  real  discutido,  salvo  se  for  uma  mudança  em  caráter

permanente, já que seria hipótese de cessação do motivo original do direito. Isso porquê a boa

fé impõe que caso a pessoas não esteja mais em estado de desamparo que se retire o ônus dos

proprietários  do domínio.  É certo que não é  objetivo e nem finalidade do direito  real  de

habitação decorrente da sucessão hereditária criar embaraços para os titulares da propriedade. 

Ao seguir essa linha, é passível de penalização o habitador que fizer uso indevido,

abusando do seu direito, em claro prejuízo aos titulares do domínio. A jurisprudência do STJ

tem se posicionado por extinguir o direito de quem muda de habitação, como também de se

esquivar para quem constitui “outra família”: 

Superior  Tribunal de Justiça,  4ª.  Turma,  Recurso Especial  285324/RS, Rel.  Min.
Ruy Rosado de Aguiar, J. 22.03.2001. Ementa: Causa de pedir. Alteração. Fato novo
superveniente. Desocupação do imóvel. Viúvo. Direito de habitação. Nova família.
União  estável.  Nos  termos  do  art.  462  do  CPC,  o  juiz  deve  considerar  fato
superveniente, suficiente para determinar o julgamento da causa. Viúvo que constitui
nova família em união estável e depois desocupa o imóvel integrante do espólio.
Ação  proposta  pelo  primeiro  fato  e  julgada  procedente  pelo  segundo.
Admissibilidade. Recurso não conhecido. 
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Para além disso, tem também a hipótese de que a formação de nova entidade familiar

(o beneficiário se casa ou constitui união estável novamente) se é ou não hipótese de extinção

do direito real de habitação. Como visto acima, o julgado se esquivou quanto ao ponto da

constituição de nova família. Essa é uma questão que se vincula ao direito Sucessório e há

silêncio na lei  quanto ao tema,  criando debates pelo fato de ser essa uma modalidade de

extinção na Lei anterior.

Antes de adentrar na discussão cabe reforçar o caráter personalíssimo e resolúvel, que

se extingue (RIZZARDO, 2007, p.339) com a morte do habitador (HIRONAKA, 2004, p.23-

24),  como  anteriormente  tratado.  Sendo  assim,  nunca  será  perpétuo,  ou  seja,  não  será

transmissível na sucessão do beneficiário. O que isso quer dizer? Se considerado que não é

mais uma hipótese extintiva estabelecer “nova família”, o novo membro Eros não mantém

relação  jurídica  com  os  sucessores  do  primeiro  falecido,  não  tendo  nenhum  direito  de

habitação quando da morte do primeiro beneficiário. 

Essa é uma questão tormentosa, ainda mais se for levada em consideração a tentativa

de aplicar o instituto para mais de um Eros, mas será tratado com mais detalhes no último

capítulo.

Para  Arnoldo Wald,  no  livro  Direito  Civil:  Direito  das  Sucessões,  quando afirma,

acerca  da  manutenção  da  interpretação  do  Código  Civil  anterior,  no  qual  o  direito  real

discutido se extinguia com o fim da viuvez ou a constituição de união estável. A intenção da

lei  não  seria  de  criar  um direito  tanto  de  transmissão  indefinida,  quanto  de  perpetuação

abusiva, em claro e real prejuízo aos titulares do domínio. 

(...) que o novo Código Civil, no art. 1.831, assegura ao cônjuge viúvo o direito real
de habitação, qualquer que seja o regime de bens. Interessante, porém, observar que,
apesar de continuar sendo previsto o direito real de habitação, nada se menciona
sobre o momento da cessação dessa situação na hipótese de o cônjuge viúvo se casar
novamente ou constituir vida em comum com outra pessoa. De qualquer modo, nada
leva a crer que o novo texto receberá interpretação diversa daquela existente à luz do
art. 1.611, § 2º. do Código Civil de 1916. (WALD, 2009, p.94) 

A garantia  dada  pelo  direito  real  de  habitação  tem  características  eminentemente

sociais,  no  entanto,  a  garantia  a  moradia  não  é  invencível,  bem  como  não  pode  onerar

sobremaneira  titulares  particulares  do  direito  a  propriedade.  Assim  sendo,  há  diversos

conflitos  nos  Tribunais  e  na  doutrina  quanto  a  perpetuidade  quando  se  constitui  “nova

família”, já que a lei não fala nem que é permitido e nem que não é. Sendo difícil o uso do

princípio de que aos particulares são permitidos fazer tudo que a lei não proíba, quando o

instituto  da  família  é  marcado  por  ingerências  estatais  negativas,  como  a  proibição  do

reconhecimento das uniões homoafetivas no passado e das uniões poliafetivas no presente.
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Parte da doutrina que defende a constituição de nova família como forma de extinção

argumenta que seria mais salutar que o direito cessasse com o fim da viuvez, já que a nova

união ou novo casamento, presume, um aumento de renda ou de recuperação afetiva, capaz de

dar subsistência à nova família (HIRONAKA,2004, p.174). Além disso, também não manter,

por tempo excessivo,  onerado o direito de propriedade dos demais sucessores da primeira

família. Um dos representantes dessa corrente, Zeno Veloso, propõe que haja uma alteração

no artigo 1831 para deixar tal ponto expresso e terminar a celeuma: “ficasse constando que o

direito  real  de  habitação,  no caso,  será  extinto se  o cônjuge  sobrevivente constituir  nova

família – pelo casamento ou pela união estável”(VELOSO, 2004, p.241). 

Outra  visão  doutrinária  aponta  que  não  seria  caso  de  extinção  do  direito  real  de

habitação de forma direta, mas sim indireta, já que abarcaria o fim da necessidade pessoal do

beneficiário em manter o direito. É uma hipótese que deve verificar o caso concreto a fim de

se observar se com o novo casamento o beneficiário não passa a ter  outros imóveis para

residir, permanecendo por má-fé ou abuso de direito, prejudicando, assim, os proprietários

onerados.  Certo  que o Código Civil  atual  não  distribui  prêmios  pela  má-fé,  nesse ponto,

fundamental lembrar a lição de José de Oliveira Ascensão, quando trata desse tipo de extinção

ainda no antigo Código Civil: 

Pelo  contrário,  temos  de  entrar  em conta  pelo  menos  com mais  uma  causa  de
extinção  do  direito  de  uso,  além  das  de  extinção  do  usufruto:  a  cessação  da
necessidade pessoal que justificou a constituição do direito. Se o morador usuário
deixar  de  viver  na  localidade  onde  se  encontra  a  habitação,  extingue-se
automaticamente  o  direito  de  habitação.  Também  quando  a  desnecessidade  for
originária deve considerar-se inválida a constituição desses direitos (ASCENSÃO,
1993, p.481). 

Por todo o exposto, pode ser aferido então que o instituto do direito real de habitação

se  vincula  à  preservação  da  moradia  (habitação),  assim “a  não  utilidade  do  bem para  a

finalidade destinada ou a existência de outro bem no patrimônio do titular capaz de assegurar

a  moradia,  implica,  necessariamente,  o  impedimento  do  direito  de  habitação”

(CARDOSO,2012, p.21). 

Assim, pode ser compreendido o direito real de habitação como um direito temporário

e personalíssimo, que confere ao beneficiário, no Direito sucessório, ao sobrevivente Eros da

família. É um benefício (ou um ônus, a depender de que lado da relação a pessoa esteja) de

forma  vitalícia,  dando  a  possibilidade  do  sobrevivente  permanecer  residindo  com  a  sua

família  (a  reconhecida  pelo  Estado),  no  imóvel  urbano  ou  rural  que  morava  com  o(a)

falecido(a) de maneira não onerosa. Tendo como fim o de assegurar a moradia e manter esse

direito vitaliciamente ou quando ocorrer uma das hipóteses de extinção de uso.
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3.4 Histórico do direito real de habitação sucessória e as famílias brasileiras

Passado pelo  conceito,  estrutura  e  função,  é  relevante  também mostrar  como essa

política  indireta  foi  implementada  pelo  Estado  brasileiro  pelas  décadas,  bem como fazer

correlações de que maneira o instituto evoluiu junto com o reconhecimento de outras famílias.

Levando em consideração a reserva do possível (SARLET, 2017, p.77) e o problema

crônico de falta de moradias no Brasil,  o Estado brasileiro implementou em 1962 (e nunca

mais deixou de implementar) um ônus real imputado as famílias reconhecidas pelo Estado,

qual seja o Direito real de Habitação. 

Sendo uma forma econômica de diminuir a pressão quanto a necessidade de moradia

para  com  vulneráveis,  diminuir  injustiças  e  demandas  judiciais  (que  também  são  gastos

públicos), imputando aos particulares (integrantes da família, ou herdeiros ou legatários) o

ônus de garantir  um “mínimo habitacional” com quem o(a) falecido(a) tinha o projeto de

formar um núcleo familiar. No entanto, o próprio instituto sofreu influência no tempo, tendo

avanços e retrocessos, tendo como campo de batalha o Congresso, o Judiciário e as ruas. Isso

porquê esse direito se vincula exatamente a uma questão central da Sociedade, qual seja, o

que seria família.

Assim, o  seu surgimento no direito brasileiro – quando da alteração do então artigo

1.611 do Código Civil de 1916, em 27 de agosto de 1962, por intermédio do Estatuto da

Mulher Casada (BRASIL, 1962) –, criando, com isso, o direito real de habitação sobre o

imóvel familiar, tendo como gatilho a morte do cônjuge e sua sucessão hereditária. 

A  Lei  4.121/62,  fruto  da  presidência  de  João  Goulart,  tinha  como  objeto,

primeiramente,  tratar  sobre  questões  atinentes  à  mulher  casada,  ou  seja,  era  uma lei  que

forneceria  melhor  tratamento  às  mulheres  que  se  vinculassem,  pela  via  matrimonial,  a

homens. A ideia era afastar a patente inferioridade feminina institucionalizada até então pelo

Código Civil de 1916 e legislações, principalmente no tocante aos direitos civis ora existentes.

Sobre essa questão, Eduardo de Oliveira Leite expõe, em seus comentários ao novo

Código Civil, que, apesar de parecer pontual e pequena a alteração advinda com a legislação

de  1962,  representou  uma  grande  consolidação  dos  direitos  femininos  da  época.

Especificamente no tocante ao direito real de habitação, a alteração significou a proteção do

núcleo familiar mais duro frente ao restante da família: 

(...) parágrafos foram introduzidos por força da Lei 4.121, de 1962 (Estatuto Jurídico
da  Mulher  Casada)  que  procurava,  assim,  minorar  os  efeitos  nefastos  da
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inferioridade  feminina  decorrentes  das  discriminações  de  gênero.  Ainda  que  se
considere tímida a proposta de 1962, foi extremamente útil na apontada melhoria da
posição  do  cônjuge,  resgatando  o  usufruto  vidual  e  o  direito  real  de  habitação,
quando o regime de bens fosse o da comunhão universal (LEITE, 2005, p.227). 

Contudo, é importante ressaltar  que o texto legal que versa sobre o direito real de

habitação favorece qualquer dos cônjuges sobreviventes, no caso de falecimento do outro,

dando assim iguais direitos, sobre o tema, tanto ao homem quanto à mulher, que era o objeto

final da lei. 

A introdução dessa política pública através do direito real de habitação no artigo 1.611

do Código Civil  de 1916 (vigente até  então),  trouxe uma maior  estabilidade nas relações

privadas e impediu um maior número de necessitados para o Estado auxiliar. Com a alteração

foram adicionados  dois  parágrafos,  um referente  ao  direito  real  de  habitação e  outro,  do

usufruto vidual (que não será abordado no presente trabalho), no caput do artigo alterado: 

Lei no. 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher
casada. (...) 
Art. 1º Os artigos 6º, 233, 240, 242, 246, 248, 263, 269, 273, 326, 380, 393, 1.579 e
1.611 do Código Civil e 469 do Código do Processo Civil, passam a vigorar com a
seguinte redação: 
I  – Código Civil:  (...)  "Art.  1.611. Em falta de descendentes e  ascendentes,  será
deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, não
estavam desquitados. 
§ 1º O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da comunhão
universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens
do cônjuge falecido, se houver filho deste ou do casal, e à metade se não houver
filhos embora sobrevivam ascendentes do "de cujus". 
§  2º  Ao  cônjuge  sobrevivente,  casado  sob  o  regime  da  comunhão  universal,
enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem prejuízo da participação
que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação (sic) relativamente ao imóvel
destinado à residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a
inventariar. 

Reúne-se,  então,  seis  pedras  de toque para que o Direito  Real  de Habitação fosse

concedido e mantido pela Lei: o mais óbvio, existir cônjuge sobrevivente, já que não se pode

instituir direito se não há sujeito que possa usufruí-lo. Outro é o casamento pelo regime legal,

que na época era o da comunhão universal de bens, essa característica aponta certa presunção

do legislador, já que quem opta voluntariamente por outro regime de bens, deve ter bens que

lhe deem socorro no momento de vulnerabilidade da morte do cônjuge. 

Outra característica é que só se mantêm o direito caso o cônjuge permaneça viúvo. É a

ideia que com um novo casamento seria formada uma “nova família” sendo injusto que a

antiga continuasse com o ônus de não poder utilizar seu direito de propriedade do imóvel em

que recaiu o ônus. Também carrega em si a ideia (presunção) de que com um novo casamento

se restabelece a condição econômica de prover a própria moradia.
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O professor José de Almeida ao versar sobre a origem histórica do instituto lembra,

que na lei de 1962, havia limites criticáveis. Afirma o autor: 

“O referido direito real de habitação existia no Código anterior, no parágrafo 2º. do
art.  1.611,  parágrafo este  acrescentado pela Lei  no. 4.121,  de 27-8-1962.  Mas o
referido direito obrigava o cônjuge sobrevivente a manter-se viúvo e só beneficiava
aquele casado pelo regime da comunhão de bens.  Era direito à  não extinção do
condomínio, apenas. Não amparava aquele que, não tendo participação no bem, nele
residia com a família, ou com o falecido. (ALMEIDA, 2003, p.227)

Ou seja, a lei estaria impondo a fidelidade mesmo após a morte, sob pena de prejuízo

econômico e social. Para além disso, só se beneficiava quem seguia o modelo de regime de

bens escolhido pelo Estado, caso contrário, presumia-se que o particular não precisaria de

proteção no quesito moradia. 

É importante destacar que, dos itens acima, que o instituto ficou atrelado ao regime de

comunhão universal de bens, até final 1977, tendo a Lei 6.515, em seu artigo 50 modificado o

regime legal do casamento para o da parcial de bens, que é o regime legal até a presente data

(2020).  No  entanto,  em 1996  houve  nova  modificação  retirando  esse  requisito  limitante,

através da Lei 9.278/96, em seu artigo 7º, que previu disposição expressa da aplicação do

direito  real  de  habitação  ao  companheiro  (união  estável),  sem fazer  distinção  quanto  ao

regime de bens.

Esse fato fez a doutrina e a jurisprudência estenderem o fim do limite também para o

casamento, para que quem estivesse em união estável não tivesse mais direitos do que os

casados. Essa é uma lógica intrigante, deixando a inquietação de porquê a necessidade de que

os  casados  devam  estar  em  plena  vantagem  frente  a  outro  tipo  de  família,  mesmo  as

constitucionalmente reconhecidas. Guilherme Calmon Gama ressalta esse pensamento quando

afirma que: 

“Considerando  que  o  regime  de  comunhão  universal  nunca  existirá  no
companheirismo,  é  lógico  concluir  que  a  lei  propositadamente  não  restringiu  o
direito a tal regime para efeito de aplicá-lo em todos os casos, reforçando o caráter
protetivo  do  direito  sucessório de  habitação  para  abranger  todas  as  situações  de
uniões  fundadas  no  companheirismo.  Consequentemente,  para  evitar  a
inconstitucionalidade do dispositivo legal, pois estaria se criando mais direitos aos
companheiros  se  comparados  aos  casados  sob  regime  diverso  da  comunhão
universal de bens, deve ser considerada cláusula de maior favorecimento, no sentido
de alargar o direito real de habitação entre casados para todo e qualquer regime, aliás
como já ocorre com o direito real  de propriedade. Assim, o art.  1.611, § 2º.,  do
Código  Civil,  deve  sofrer  uma  modificação  em  seu  alcance,  para  estender  o
benefício a  todo e qualquer regime matrimonial  e  não somente ao da comunhão
universal. (GAMA, 2001, p.125)”

A quarta  característica  seria  a  de  que  esse  direito  é  independente  do  quinhão  na

herança, ou no testamento que o sobrevivente tenha direito. Dessa forma, separa a questão do
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direito à propriedade e o direito real de habitação, bem como evita discussões no Judiciário de

tentar fazer o sobrevivente se mudar sem motivo ou local apropriado. Outra característica

relevante é que deveria ser o único bem daquela natureza a ser inventariado. Isso quer dizer

que esse direito garante a moradia no local, salvo se houver outro de igual qualidade, em que

possa  recair  o  direito,  sem  prejudicar  o  sobrevivente  e  sem  prejudicar  os  herdeiros

interessados.

Por  fim,  uma  importante  característica  desse  direito  é  que  o  imóvel  seja  usado

exatamente para o fim de moradia familiar.  Essa característica é  para manter a lógica da

política pública intencionada, ou seja, a ideia não é que vire uma pensão, um comércio ou

uma indústria, mas que o imóvel seja usado com o fim de habitar familiarmente. Quanto a

essa última questão, o que se pode extrair da intenção do legislador é que se garanta a moradia

da família, bastando para o Judiciário verificar se o imóvel gravado era destinado à residência

familiar (ou não), pondo em segundo plano se é o único bem inventariado (GOMES, 2019,

p.23) . 

Esse  foi  um direito  que “pegou” no Brasil,  tendo sobrevivido a  diversos  tipos  de

Governo, seja pela relevante proteção ao ser humano, seja por diminuir a pressão econômica e

social contra o Estado. De qualquer forma, o direito real de habitação conectado à sucessão

hereditária ficou válido de 1962, e passando por todas as modificações, seja constitucional,

seja do código civil, que atualmente é o de 2002. Destaca-se que o direito real de habitação,

em conjunto com o Estatuto da Mulher Casada, pode ser entendido também como atos de

tutela do gênero feminino, tirando as mulheres da esfera de submissão ao masculino, como já

denunciado mesmo por LAQUEUR (2001, p.21).

Sofreu também alterações  pela  Lei  10.050/2000,  ainda  no sobrevivente  Código de

1916, em seu artigo 1.611 estendendo o benefício ao filho necessitado portador de deficiência,

na falta do pai ou da mãe. Tal mudança demonstrou a caráter protetivo dos mais necessitados

que o Estado queria aplicar, estendendo os deveres da família, e retirando de si o ônus de

cuidar de mais um sujeito de direito. No entanto, estamos sempre a dois passos do retrocesso,

essa  mesma  previsão  legal  não  foi  repetida  no  Código  Civil  atual,  estando  claramente

revogada. 

O “novo” código Civil  de 2002 inovou no campo do direito  real  de habitação na

questão  sucessória,  garantindo  em seu  artigo  1831,  consolidando  o  entendimento  de  que

independente do regime de bens, o cônjuge teria direito à habitação. Para além disso, esse

direito  independe  também da  participação  que  exista  na  herança  e  que  relativamente  ao

imóvel destinado à residência da família, também desde que seja o único da mesma natureza a
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inventariar. Não há menção da necessidade de que o cônjuge permaneça viúvo, fazendo crer,

em um primeiro momento, que pode constituir “nova” família, sem perder o direito. Essa tese

é reforçada pelo arquivamento do Projeto de Lei 6960/02 (BRASIL, 2002) que tinha em seu

texto a intenção de incluir por escrito esse requisito.

No entanto, também fica claro que é um direito de caráter personalíssimo, tendo o

sobrevivente constituído nova família ou não, ao falecer, se extingue também o direito da

habitação, não se perpetuando eternamente entre as novas e novas famílias.

Assim versa o citado artigo 1. 831: 

Artigo 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de
habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja
o único daquela natureza a inventariar. 

Cahali e Hironaka (2003), dispõem como se daria o entendimento desse artigo legal ao

dispor que é: 

Um  direito  personalíssimo  e  resolúvel,  extinguindo-se  com  a  morte  do  titular.
Impede  a  fruição  ampla,  assim  entendida  a  possibilidade  de  alugar,  ceder  em
comodato etc., mas apenas compreende o direito de continuar utilizando diretamente
a residência, sem qualquer ônus perante os titulares do domínio. Na amplitude da
ocupação contida no direito de habitação, faculta-se ao beneficiado, inclusive, ali
constituir nova família, através de casamento ou união estável, pois não foi renovada
a  restrição  contida  na  legislação  revogada,  condicionando  o  exercício  deste
benefício ao estado de viuvez. (CAHALI & HIRONAKA, 2003, p.202)”

Até o  presente  momento, a  caminhada histórica  focou  na  família  matrimonial,  no

entanto, esse mesmo direito teve um caminho mais sinuoso para as famílias da união estável,

que em certos momentos se encontravam e outros se afastavam. A legislação específica que

tratou sobre as uniões estáveis (Lei 8.971/94 e 9.278/96), tratou também do direito real de

habitação no tocante aos companheiros. O artigo 2º. da referida Lei de 1994: 

Artigo  2º.  As  pessoas  referidas  no  artigo  anterior  participarão  da  sucessão  do
companheiro (a) nas seguintes condições: I – o (a) companheiro (a) sobrevivente
terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens
do  de  cujus,  se  houver  filhos  deste  ou  comuns;  II  -  o  (a)  companheiro  (a)
sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade
dos bens do de cujus, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes.

Passados  dois  anos,  foi  editada  nova  lei  (9278/96),  consagrando  previsões

constitucionais  (1988) de  acolhimento  da  pluralidade  constitutiva  de entidades  familiares,

como se percebe com o art.226 da  CF/1988, que conceitualmente abriram as portas para a

união  estável  ser  considerada  entidade  familiar  para  o  Direito.  Sobre  o  direito  real  de

habitação, seu artigo 7º., parágrafo, dizia:

Artigo 7º. (...)  Parágrafo único. Dissolvida a união estável  por morte de um dos
conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não
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constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência
da família

Portanto, a partir de 1996 (34 anos depois do matrimonial), o direito real de habitação

foi estendido ao companheiro sobrevivente em nossa legislação. Contudo, tal regra não foi

expressada  no  atual  Código  Civil,  havendo  em  seu  lugar  o  silêncio.  Nessa  toada,  em

12.01.2003, começou a vigorar o atual  Código Civil brasileiro, que em tese regula todo o

Direito Sucessório para as relações matrimoniais e de companheirismo.

No Direito quando a lei silencia, se abre o debate na doutrina e no Judiciário sobre a

manutenção  ou  não,  o  que  gera  custos  e  riscos  de  situações  iguais  serem  tratadas

diferentemente. Sendo essa uma das demonstrações da preferência estatal na distribuição de

direitos, mas se todos são famílias, e até por isso equipararam em um outro momento o que

era mais benéfico da união estável para o casamento, como se justificaria agora uma previsão

apenas para cônjuges? 

É importante salientar que o tema foi debatido na Primeira Jornada de Direito Civil,

realizada  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  pelo  Conselho  da  Justiça  Federal,  logo  em

setembro de 2002, para dar um norte sobre o que esperar das decisões baseadas no “novo”

Código Civil. A conclusão foi o enunciado 117 sobre o tema: “O direito real de habitação

deve ser  estendido ao companheiro,  seja  por  não ter  sido revogada a  previsão da lei  no.

9278/96, seja em razão da interpretação analógica do art.  1831, informado pelo artigo 6º.

caput, da CF/88” (BRASIL, 2002).

A jurisprudência veio a corroborar esse entendimento, tendo a ampla maioria adotado

a extensão do Direito real de habitação, seja entendendo que o Código Civil não revogou a

Lei da União Estável no tocante a matéria, ou por entender que por serem família não deveria

haver uma hierarquização entre os institutos.

Fato é que o afeto foi ganhando força no decorrer das últimas décadas para dizer o que

é família, e assim, quem deve ser protegido por ela mesma. Sobre esse ponto, é interessante

trazer o projeto de lei  3799, de 2019 apelidado pelo IBDFAM (2019) como Estatuto das

Sucessões, em uma extensão da política pública de que as famílias arquem com o ônus da

moradia de seus entes vulneráveis.

Essa  lei  viria  para  consolidar  os  embates  de  doutrina  e  jurisprudência,  como  por

exemplo  a  questão  do  rol,  em que  os  companheiros,  finalmente,  estariam expressamente

incluídos,  bem  como  a  volta  dos  descendentes  incapazes  ou  com  deficiência,  além  dos

ascendentes vulneráveis (art.1.846), que morassem com o(a) falecido(a) antes de sua morte. 
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Outro  ponto  de destaque merecido deve  ser  o  fato  de  que  precisou 17 anos de  questões

judiciais e prováveis gastos públicos com moradia para que se desse segurança a uma família

já  reconhecida (união estável),  assim como a volta  da política pública de  guarnecer  com

moradia os vulneráveis fora do núcleo Eros da família. 

Também implementa contramedidas para má-fé que acabam indo parar em Tribunais

como o que o ônus não pode ser perpétuo ou abusivo. Deixa, assim, claro que se constituir

“nova”  família  (casamento  ou  união  estável),  ou  se  tiver  renda  suficiente  para  poder  se

sustentar em outra habitação, estaria extinto o direito real de habitação. Tal ponto é uma volta

ao entendimento de que ao ter outro cônjuge, ou companheiro a pessoa teria um acréscimo de

renda, além de se presumir não estar mais em um estado de vulnerabilidade emocional pela

morte do companheiro/cônjuge. Portanto, se a pessoa tem condições de se sustentar, ou de

seguir adiante não necessitaria que o Estado imponha esse ônus à família (aos proprietários do

imóvel). 

Esse  entendimento  leva  em consideração o  conflito  entre  o  direito  à  moradia  e  o

direito à propriedade, mantendo a prevalência do direito à moradia desde que o sujeito de

direito  continue  vulnerável  (seja  econômica  ou  emocionalmente)  frente  aos  proprietários

familiares. Caso não esteja mais vulnerável,  a proteção não cumpre mais a função social,

como também retira bens e direitos da economia sem ajudar nas políticas públicas, sendo o

ônus derrotado pelo direito do uso pleno da propriedade. Essa releitura do artigo 1831 permite

diminuir o ônus da família e expandir pessoas beneficiárias. Ela otimiza, assim, a distribuição

do direito à moradia, verificando no caso concreto as condições econômicas do sobrevivente,

que pode ter direito a enorme meação ou partilha no acervo patrimonial, bem como possuir

imóvel próprio para moradia.

A nova redação seria: 

“Art.  1.831.  Ao  cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  incapazes  ou  com
deficiência, bem como aos ascendentes vulneráveis (art.1.846) que residiam com o
autor  da  herança  ao  tempo  de  sua  morte,  será  assegurado,  sem  prejuízo  da
participação que lhes caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao
imóvel que era destinado à moradia da família, desde que seja bem a inventariar. 
§ 1º O direito real de habitação poderá ser exercido em conjunto pelos respectivos
titulares, conforme a situação verificada na data do óbito.
§ 2º Cessa o direito quando o titular tiver renda ou patrimônio suficiente para manter
sua respectiva moradia, ou quando constituir nova entidade familiar.” (NR) 

O  direito  real  de  habitação  na  sucessão  foi  criado  em  um  cenário  de  lutas  de

reconhecimento de família e de gênero. Diante da inserção da mulher no mercado de trabalho

e do princípio da igualdade de gêneros, bem como diante da longevidade atual, é salutar que

se repense a concessão desse direito real, sendo possível verificar situações em que haja, de



96

um lado, filhos menores do falecido, ou pais idosos e dependentes. E, de outro lado, o cônjuge

supérstite saudável e independente, ainda mais quando a realidade brasileira aponta para o

fato de que os inventários, em geral, têm em seu monte um único imóvel residencial. 

Assim, é justo e benéfico a proteção do cônjuge ou do companheiro, mas o projeto de

lei entende que não pode haver um descompasso com a realidade do sobrevivente, sob pena

de se tornar uma proteção excessiva, que em vez de salvar o doente (o sobrevivente), adoece a

família  (os  proprietários/herdeiros  do  imóvel).  Ganha-se  contornos  especiais  quando  em

concorrência com outros herdeiros, merecedores de especial proteção, devendo a sucessão ter

em vista a pessoa do sucessor. Ou seja, as suas características e aspectos individuais e, em

especial, a sua relação com o autor da herança. 

Nessa  direção,  considerando  o  caráter  protetivo  do  aludido  benefício,  este  seria

estendido para os familiares vulneráveis cuja moradia dependia daquela do autor da herança,

enquanto perdurar tal situação de dependência. Assim, a proposta do projeto é a de que o

direito real de habitação seja atribuído aos sucessores (familiares) vulneráveis cujas moradias

dependiam daquela do autor da herança por ocasião da abertura da sucessão. 

Com isso, o referido benefício sucessório seria exercido coletivamente, enquanto os

titulares não adquirirem renda, ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia,

ou não casarem nem constituírem união estável. Ou seja, ganha um caráter temporário de

tábua de salvação, devolvendo mais rapidamente ao mercado o bem e cumprindo a função

social de moradia, enquanto houver vulneráveis. Ainda, a retirada do termo linha materna ou

paterna estaria de acordo com as diferentes formas de constituir família e a multiparentalidade

(RUZYK & OLIVEIRA & PEREIRA, 2018, p.6).

Apesar de parecer que o projeto de lei direciona às questões para o casuísmo, e assim,

para o Judiciário, fato é que daria um norte de como funcionaria o instituto e o que seria abuso

ou excesso de direito.  Tais pontos permitem lides mais rápidas, uniformes e até mesmo a

composição civil e a atuação dos cartórios extrajudiciais, que poderiam dirimir conflitos e

chegar a resultados eficientemente céleres sem onerar a máquina pública, como já o fazem no

caso de divórcios e inventários.

Ao observar a caminhada história do direito real de habitação se verifica que é um

caminho repleto de avanços e retrocessos, que tiveram em um primeiro momento a primazia

da família totalmente estatal (matrimonial com o regime escolhido pelo Estado), para adentrar

em  outros  formatos  familiares  como  a  união  estável,  a  anaparental  e  multiparental.  No

entanto,  se  para  as  famílias  reconhecidas  levou-se  mais  de  30  anos,  com algumas  ainda

buscando o reconhecimento legal de seus direitos, como fica as famílias invisibilizadas? A
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poliafetividade pode usar da jurisprudência das famílias reconhecidas ou terá que passar “40

anos pelo deserto” para chegar na proteção estatal da família e da moradia? Quais os custos

pessoais e públicos dessa jornada jurídica?
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CAPÍTULO 4: COMO SE DÁ O DIREITO 
REAL DE HABITAÇÃO NA SUCESSÃO 
POLIAFETIVA?

O título desse capítulo é o problema motriz dessa pesquisa. O que acontece com o

direito a moradia dado pela Lei, ao sobrevivente Eros da família, no mundo jurídico quando

no  mundo  mortal  falece  um  dos  componentes  da  família  poliafetiva,  que  não  é  família

estatalmente? Qual direito aplicável?

4.1 DEBATE JURÍDICO SOBRE DOIS RELACIONAMENTOS CONCOMITANTES

HOJE

Se for visto pelos artigos que compõe o casamento (1511 a 1582 do Código Civil de

2002)  há  a  proibição  expressa  (artigo  1521)  de  que  existam  dois  casamentos  ocorrendo

concomitantemente.  O casamento  no Brasil,  atualmente,  segue a  ideia  da  monogamia em

série, ou seja, a pessoa pode ter vários casamentos durante a vida, mas apenas um após o

outro (que devem terminar em divórcio, ou viuvez).

Indo mais além, é considerado tão moralmente reprovável e gera tantos problemas no

mundo jurídico que, além de ser proibido civilmente, a sua prática constitui um ilícito penal,

também conhecido como bigamia.  Assim,  por  força de lei,  pela  via  do casamento,  não é

possível ter uma família com mais do que dois componentes Eros.

Um  importante  parêntese  deve  ser  posto  aqui  para  assinalar  que  tais  extremos

decorrem do princípio da fidelidade, que é um requisito nas relações matrimoniais para defesa

tanto  da  família,  quanto  da  sociedade.  No  entanto,  estranhamente,  não  há  “anulação

automática” (divórcio imposto) do casamento quando se descobre infidelidades (proteção da

família, parceiros não concordes) ou swings (“proteção” da Sociedade, já que os parceiros são

concordes).

A outra família que tem o benefício do direito real de habitação, em 2020, seria a

união estável. Observados os artigos 1.566, I do Código Civil/02 foi reconhecido o princípio

da fidelidade e  impedimento para novo casamento,  estando casado (1.521, VI CC/02).  E,

apesar  de  haver  o  princípio  da  lealdade  na  união  estável  (artigo  1724  CC/02),  não  há

impedimentos como o de não pode constituir união estável quem já vive em união estável
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como há no casamento, para além disso pode até mesmo quem vive em casamento constituir

união estável se estiver separado de fato ( artigo 1.723, p.1º CC/02).

Por fim, há dúvida quanto ao exercício simultâneo do direito real de habitação, no caso

do separado  de  fato  ter  constituído  união  estável.  Nesse  caso,  admitindo a  existência  do

referido direito real à união estável, tem-se que o exercício do gravame será feito no imóvel

de residência do casal ou da família. Dessa forma, quanto ao casamento, haverá direito real de

habitação incidente sobre o imóvel em que o casal residia (se o cônjuge sobrevivente for, de

fato, sucessor – artigo 1.830 do Código Civil). Quanto à união estável, haverá o ônus sobre o

imóvel  que servia  de residência aos  companheiros.  Essa,  ao que parece,  é  a solução que

decorre das premissas acima discutidas e que parece jogar uma luz de possibilidades para

quando há mais de dois Eros em uma relação familiar.

A falta de legislação que desse uma definição de permissão, ou proibição gerou um

vácuo  jurídico,  que  alimentou  a  tese  de  que  o  que  não  é  proibido  para  os  particulares,

civilmente, é permitido (artigo 5º, II CF, direito fundamental). Ou seja, a teoria de que a união

estável  não  estaria  vinculada,  necessariamente,  à  monogamia,  que  não  é  um  princípio

expresso na Constituição Federal, mas sim um traço cultural majoritário que deu frutos na

legislação civil e penal. 

Com isso, uma realidade de fato, famílias poliafetivas, encontraram uma tese para se

alçarem como famílias estatais  e assim adquirir  direitos. O veículo da mudança foram os

cartórios extrajudiciais, que começaram a fazer escrituras de uniões poliafetivas, ganhando a

mídia nacional (GLOBO,2017)

Ao tentar dar essa guarita as Serventias Extrajudiciais (cartórios), assim lavraram em

trecho da escritura:

Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo de união
afetiva múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras para garantia de seus
direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e respeitadas social, econômica
e juridicamente, em caso de questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com
terceiros,  tendo por  base  os  princípios  constitucionais  da  liberdade,  dignidade  e
igualdade (IBDFAM, 2017)"

No entanto, tais atos geraram questionamentos no Conselho Nacional de Justiça, que é

órgão  fiscalizador  e  normatizador  nacional  dos  cartórios  extrajudiciais,  bem  como  do

Judiciário Nacional, que serão abordados mais à frente. 

A decisão  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  merece  maior  destaque,  já  que  foi  a

primeira  experiência  de  decisão  acerca  do  poliamor  com  efeitos  nacionais  no  Direito

Brasileiro.  Ela  também  pode  funcionar  como  um  termômetro  de  como  os  Tribunais
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Superiores estão pensando o tema, já que em sua composição há Ministros tanto do STF

quanto do STJ. No entanto, deve-se frisar que não é uma instância final, podendo ter suas

decisões modificadas no futuro.

O  CNJ  funciona  como  a  Corregedoria  das  Corregedorias,  dando  normativas  e

resoluções de como proceder tanto para os Tribunais quanto para os cartórios de todo o país.

Dentre outros pontos importantes para o presente trabalho, foi essa instituição que abraçou os

cartórios quando começaram a fazer a conversão da união estável homoafetiva (CNJ, 2013)

em casamento, bem como a facilitação da paternidade/maternidade socioafetiva em cartório

(CNJ, 2017).

O pedido de providência 0001459-08-2016.2.00.0000 nasceu a partir da preocupação

com as lides futuras citadas no item anterior e pela defesa da instituição família, segundo a

Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS). Essa associação entrou com

representação perante a Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para liminarmente proibir  as

escrituras  de  uniões  poliafetivas  e,  ao  fim  e  ao  cabo,  proibir  a  lavratura  em  definitivo.

Fundamentou, dentre outros, a falta de eficácia jurídica do ato, argumentando que o mesmo

violaria diversos princípios do Direito de família (legal e constitucional), além da moral e

bons costumes brasileiros. A Associação defende, ainda, que a expressão “união poliafetiva”

seria um engodo jurídico, tendo a intenção verdadeira de legitimar a formação de poligamias

no Brasil.

No  mérito,  pugnou  pela  regulamentação  da  matéria.  A Associação  Requerente
argumentou que: foi  noticiado, no Jornal  Folha de São Paulo em 24/01/2016, “a
lavratura de escrituras públicas de “uniões poliafetivas”, em que foram outorgados e
reciprocamente outorgantes um homem e duas mulheres, como também o foram três
homens  e  duas  mulheres,  como,  ainda,  assim  celebraram  três  mulheres”  (Id
1914519).  [...]  que  a  atual  tabeliã  do 3º  Tabelião de  Notas  da  Comarca  de  São
Vicente/SP, que também foi tabeliã do Cartório de Notas de Tupã/SP, afirmou “ter
celebrado  pelo  menos  oito  escrituras  de  “união  estável”  entre  três  ou  mais
reciprocamente outorgantes e outorgados (CNJ, 2018).

Tais argumentos podem ser resumidos nas palavras de Regina Silva:

A escritura  do  trio  não  tem  eficácia  jurídica,  viola  os  mais  básicos  princípios
familiares, as regras constitucionais sobre família, a dignidade da pessoa humana e
as leis civis, assim como contraria a moral e os costumes da nação brasileira. 
Até mesmo em termos obrigacionais entre os componentes do trio, a escritura não
tem maior valor: se um desses membros contribuir para que outro compre um bem
imóvel  ou  móvel  e  não  vier  a  constar  expressamente  como  condômino  nessa
aquisição patrimonial,  terá de fazer prova em juízo da sociedade de fato,  de sua
contribuição em capital ou trabalho para essa compra. 
Não parece possível utilizar a referida escritura perante terceiros, entes públicos ou
privados, uma vez que estes não têm obrigação legal de estender eventual benefício
de entidade familiar à união poligâmica. 
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O contrato de união estável do quarteto de Indaiatuba já demonstrou as anomalias
dessa relação. 
Com efeito, lembremo-nos de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça têm o entendimento pacífico de que poligamia não gera efeitos de direito
de  família,  seja  em  caso  de  amantes  escondidos  ou  de  amantes  conhecidos  e
consentidos (SILVA, 2018).

Já em um primeiro momento a Corregedora-Geral de Justiça, Ministra Andrighi, havia

recomendado  que  os  cartórios  extrajudiciais  não  mais  efetuassem  a  lavratura  de  novas

escrituras  declaratórias  de  uniões  poliafetivas,  até  que  fosse  concluído  o  pedido  de

providências instaurado sobre o tema no CNJ:

Relatado o processo, decide-se. Face aos elementos existentes nos autos, extrai-se a
necessidade da prévia manifestação das Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados
do Rio de Janeiro e de São Paulo sobre os fatos e argumentos narrados na inicial.
Forte nessas razões, DETERMINO a expedição de ofício às Corregedorias Gerais da
Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, para que, no prazo de 15
(quinze)  dias,  manifestem-se acerca dos fatos  e fundamentos alegados na inicial,
juntando aos autos documentação que porventura julgarem necessária. Intimem-se,
ainda,  as  Corregedorias  Gerais  de  Justiça  dos  Estados,  para  que  informem  às
serventias  extrajudiciais  de  Notas  sob  sua  supervisão  acerca  da  existência  deste
procedimento  em tramitação  na  Corregedoria  Nacional,  e  recomendem aos  seus
titulares que é conveniente aguardar a conclusão deste Pedido de Providências para
lavrar  novas  escrituras  declaratórias  de  “uniões  poliafetivas”.  Intimem-se.
MINISTRA  NANCY  ANDRIGHI  (CNJ.  PP  1459-08.2016.2.00.0000.  Relatora:
Nancy Andrighi. Corregedora Nacional de Justiça.  Brasília,  13 de abril  de 2016)
(CNJ, 2016).

Em entrevista, a Ministra procurou esclarecer que não se trataria de uma proibição:

“essa é apenas uma sugestão aos tabelionatos, como medida de prudência, até que se discuta

com profundidade esse tema tão complexo que extrapola os interesses das pessoas envolvidas

na relação afetiva” (CNJ, 2018). A atitude da Ministra foi interpretada pelos praticantes com

esperança,  visto que como nos casos da conversão de união estável homoafetivo também

foram pedidas as mesmas cautelas e, de maneira informada, foi dada resolução ao embate.

O reconhecimento da profundidade do tema do poliamor e da poliafetividade nessa

instituição retirou o debate do degrau da existência para o da validade, sendo reconhecido

como fato e, assim, um prisma para se observarem os valores. Caso fosse julgado favorável o

reconhecimento das uniões poliafetivas, um novo marco seria aberto levando o debate ao

campo da eficácia e da aplicação das normas já vigentes (ou não).

Apesar de ser um órgão de relevância e efeitos nacionais, seus julgados ainda podem

ser  reformados  tanto  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  quanto  pelo  Supremo  Tribunal

Federal. Assim, independentemente do viés da decisão a mesma não tem caráter definitivo,

podendo ser modificada, só tendo o condão de dar mais força às correntes doutrinárias de um

dos lados do debate. 



102

Em  uma  entrevista,  o  Ministro  Noronha  disse  que  o  que  se  estava  fazendo  era

meramente posicionar-se sobre a possibilidade, ou não de realizações desse tipo de escritura

pública.  Não haveria,  no  julgado,  qualquer  juízo  valorativo  sobre  as  relações,  apesar  de,

estranhamente, comparar a união poliafetiva ao assassinato: 

(Nesse julgamento) eu não discuto se é possível uma união poliafetiva ou não. O
corregedor  normatiza  os  atos  dos  cartórios.  Os  atos  cartorários  devem estar  em
consonância com o sistema jurídico, está dito na lei. As escrituras públicas servem
para representar as manifestações de vontade consideradas lícitas. Um cartório não
pode lavrar em escritura um ato ilícito como um assassinato, por exemplo (CNJ,
2018).

Afirmou  ainda  a  Ministra  Carmem  Lucia  que  tais  juízos  não  caberiam  ao  CNJ,

possivelmente  querendo  afirmar  que  o  tema  deveria  ser  debatido  no  Supremo  Tribunal

Federal (STF), ou no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou mesmo nas casas legislativas para

futuras regulações:

O desempenho das serventias [cartórios] está sujeito à fiscalização e ao controle da
Corregedoria  Nacional  de  Justiça.  Por  isso  exatamente  que  o  pedido  foi  assim
formulado. Não é atribuição do CNJ tratar da relação entre as pessoas, mas do dever
e  do  poder  dos  cartórios  de  lavrar  escrituras.  Não  temos  nada  com  a  vida  de
ninguém. A liberdade de conviver não está sob a competência do CNJ. Todos somos
livres, de acordo com a constituição (CNJ, 2018).

Cabe lembrar aqui a Lei nº 8935/94 que em seu artigo 1º dispõe: "Serviços notariais e

de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade,

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos"(BRASIL, 1994). Ou seja, as escrituras

públicas visam assegurar tais atos, mas em uma interpretação inversa ela não poderia garantir

atos que não tenham alguma dessas características.

Assim,  como dizer  em uma negativa a  realização das escrituras  públicas  de união

poliafetiva que não se está fazendo juízo de valor quando se diz que esse tipo de união não

teria publicidade, autenticidade, segurança ou eficácia a ser garantida?

Prosseguindo com a caminhada da decisão o Plenário do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ) deliberou, no dia 26/06/2018, que os cartórios brasileiros não podem lavrar escrituras

de uniões poliafetivas, formadas por três ou mais pessoas, em escrituras públicas. A maioria

dos  conselheiros  considerou  que  esse  tipo  de  documento  atesta  um ato  de  fé  pública  e,

portanto, implica o reconhecimento de direitos garantidos a casais ligados por casamento ou

união estável de herança ou previdenciários, por exemplo.

Na  decisão,  o  CNJ  determina  que  as  corregedorias  gerais  de  Justiça  proíbam  os

cartórios  de  seus  respectivos  estados  de  lavrar  escrituras  públicas  para  registrar  uniões

poliafetivas. Atendeu, assim, aos pedidos da Associação. 
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Ainda, de acordo com o relator do processo, o Ministro Noronha, as competências do

CNJ  se  limitam  ao  controle  administrativo,  não  jurisdicional,  conforme  estabelecidas  na

Constituição Federal. Assim, faz um aceno no sentido de que a situação pode mudar, só tendo

sido  resolvida  a  questão  no  âmbito  administrativo/  cartorário.  Complementando,  cabe

esclarecer  que  a  emissão  de  escrituras  públicas  desse  gênero,  de  acordo  com  o  próprio

ministro, não tem respaldo na legislação nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

(STF),  que  reconhece  direitos  a  benefícios  previdenciários,  como  pensões,  e  a  herdeiros

apenas em casos de associação por casamento ou união estável.

Os  destaques  foram  para  as  afirmações  do  Ministro  Noronha,  que  reconheceu  a

existência, mas não a validade das relações poliafetivas: 

Não é falso moralismo, não é nada. Se as pessoas querem viver uma relação de
poliamor, que vivam, é outra coisa. Mas a escritura pública está aqui para declarar a
vontade jurídica das partes.  Se a vontade é jurídica,  [a união estável poliafetiva]
reputa a vontade ilícita, a vontade não permitida pela lei (CNJ, 2018).

Argumentou, ainda, que: "É a cultura de um povo predominantemente cristão" (CNJ,

2018).

Apesar de dizer que não se apega ao moralismo usou a palavra cultura para não usar

moral  cristã.  Houve,  então,  um nítido  abandono  do  direito  do  "o  que  não  é  proibido,  é

permitido" para os particulares frente à adoção da alegada majoritária moral cristã, segundo

seus dizeres. Ou melhor, que fiquem clandestinos e calados, já que não podem formalizar, ou

mesmo se autodeclarar, via escrituras públicas.

Ao final da votação, oito conselheiros votaram pela proibição do registro do poliamor

em escritura pública. A divergência parcial, aberta pelo conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga,

se manifestou em cinco votos. 

Para  Corrêa  da  Veiga,  escrituras  públicas  podem  ser  lavradas  para  registrar  a

convivência de três ou mais pessoas por coabitação sem, no entanto, equiparar esse tipo de

associação à união estável e à família. Apesar de morno, permite, ao menos, que as partes

declarem seus desejos; reconhece a validade, mas admite que as imagens prismáticas que o

valor e os fatos geram não se coadunariam com as normas.  Haveria assim, uma falha de

eficácia.

Houve ainda uma divergência aberta pelo conselheiro Luciano Frota, que não obteve

adesões no Plenário. Frota votou pela improcedência do pedido, ou seja, para permitir que os

cartórios lavrassem escrituras de união estável poliafetiva. Cabe transcrever este argumento:
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A escritura pública nada mais é do que o instrumento jurídico de formalização de
uma declaração  de  vontade,  celebrado  perante  um Tabelião,  a  quem compete  a
lavratura, cujo escopo é o de conferir validade formal ao negócio jurídico e maior
segurança  jurídica aos  interessados  proibir  que  se  formalizem  perante  o  Estado
uniões  poliafetivas  com base  em um conceito  vetusto  de  entidade  familiar,  não
abrigado  pela  Constituição,  significa  perpetuar  uma  situação  de  exclusão  e  de
negação de cidadania que não se coaduna com os valores (CNJ, 2018).

Em seu voto é interessante pontuar os seguintes temas a que ele reconheceu como

fundamento:

1) Nova concepção de família:

Da  mesma  forma,  bem  traduz  essa  nova  concepção  jurídica  de  família  a
professora EDNA  RAQUEL  HOGEMANN,  em  artigo  intitulado  "O  Direito
Personalíssimo a Relação Familiar à Luz do Princípio da Afetividade: 'Conforme
discorre Dias (2011a, p. 21), "[...] o pluralismo das relações familiares - outro vértice
da ordem jurídica - ocasionou mudanças na própria estrutura da sociedade. Rompeu-
se o aprisionamento nos moldes restritos do casamento, mudando profundamente o
conceito de família.' Hoje, essa família pode ser concebida por meio de um leque de
variáveis intersubjetivas que não se esgotam no mero modelo matrimonial, podendo
ser  informal,  homoafetiva,  monoparental,  parental,  pluriparental,  paralela  ou
eudemonista. Entre  tantas  modificações  e  tantas  novas  espécies  de  famílias,
podemos  ventilar,  inicialmente,  um  dos  principais  alicerces  dessas
famílias contemporâneas: o afeto (CNJ, 2018). 

2)  O  sopesamento  da  laicidade  do  Estado,  dignidade  da  pessoa  humana  e  não

ingerência estatal na autonomia da vontade:

O que  aqui  deve  ser  discutido  e,  apenas  e  tão  somente,  se  podem os  cartórios
extrajudiciais  lavrarem  escrituras  públicas  contendo  pactos  de  convivência
poliafetiva, a luz do ordenamento jurídico pátrio. A Constituição Federal de 1988,
constituída  sob  o  paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito,  traz  em  seu
conteúdo axiológico premissas essenciais para a democracia, tais como a laicidade
do  Estado,  a  vedação  da  discriminação  e  o  respeito  a  liberdade  individual  e
a diversidade sexual. E nesse contexto, despido de qualquer carga de preconceito e
de  convicção  religiosa,  que  a  questão  deve  ser  examinada,  centrando o foco  no
respeito a dignidade da pessoa humana e na obrigação do Estado de se abster de
ingerências na esfera privada dos indivíduos que sejam contrarias a construção dessa
esfera de dignidade pessoal. [...]Entretanto, consoante já analisado, não ha barreira
jurídica para a declaração de união poliafetiva, eis que amparada tanto pelo sistema
de  liberdades  que  pauta  o  nosso  Estado  Democrático  de  Direito,  quanto  pela
afirmação do principio da dignidade da pessoa humana,valores que possibilitaram a
releitura do contido no art. 226 da Constituição Federal, admitindo o conceito plural
de entidade familiar (CNJ, 2018). 

Independentemente  do  resultado,  encontraram eco  no  CNJ algumas  assertivas  que

acabaram sendo analisadas  pelo  presente  trabalho e  também algumas das  conclusões  que

entendem como incoerência sistêmica a não aceitação da poliafetividade. No entanto, cabe

destacar que o voto do ministro abordou as questões de validade e a possibilidade de se lavrar

a  escritura.  Contudo,  pouco  abordou  sobre  como  se  efetivariam  os  direitos  dessa  nova

entidade familiar, caso seu voto fosse vencedor.
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A Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, já em 2016, por meio de nota emitida em

atenção aos procedimentos dos cartórios que vinham registrando as uniões multiconjugais,

declarou que: apesar de dotada da fé pública, fazer prova plena e conter a manifestação clara

da vontade das partes (artigo 215 do CC/02), a escritura pública, quando declaratória da união

poliafetiva,  não teria  o  condão de criar  direitos,  por  não ser  permitida  pelo  ordenamento

jurídico  brasileiro.  Assim sendo,  seus  efeitos  não se equiparariam aos  do  registro  de  um

casamento, ou de uma união estável. Essas linhas se coadunam com os votos parciais no que

toca ao ponto de que seria válido o objeto, mas que não estariam dotadas de eficácia por falta

de equiparação legislativa com o casamento e a união estável.

Vale  salientar  que,  como  a  maioria  das  relações  de  fato,  elas  não  precisam  das

escrituras públicas para existir, mas sim para serem declaradas. O que faria surgir a família

poliafetiva  seria  a  presença  da  afetividade,  da  estabilidade,  da  convivência  pública  e  a

intenção/vontade de constituir  família.  Soma-se a isso a  falta  de vedação expressa,  o que

constitucionalmente  permite  que  se  faça,  a  não  ser  quando  se  argumenta  que  princípios

cogentes como a monogamia seriam impeditivos (art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988,

prescrevendo que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

virtude da lei"(BRASIL, 1988)).

Também é importante  sublinhar que a  maioria  dos Ministros imaginou o poliamor

como um todo, e não suas várias facetas. Se nem mesmo quem vive as relações de poliamor

concorda  que  toda  relação  de  poliamor  gera  uma entidade  familiar,  quanto  mais  os  que

entendem que a monogamia seria inafastável.

O que  ocorreu  nesse  Pedido  de  Providência  foi  um misto  de  tentativa  de  manter

fechado  o  conceito  de  família,  tentando  resgatá-la  das  incertezas  da  pós-modernidade  na

família, somado ao pânico moral. Ou seja, seria um "resgate" de uma evolução muito abrupta,

de uma ideia de família ainda com os contornos do projeto estatal, para uma mais aberta:

então deveria ser analisado o caso concreto e perseguir a vontade das partes.

Fechada essa porta, o único caminho viável se tornaria o Judiciário como campo de

batalha  jurídico  para  se  adquirir  direitos.  No  mundo  moderno,  os  conflitos  podem  ser

exponencializados,  devido  a  difusão  mais  profícua  da  informação  e  consequente

esclarecimento dos direitos subjetivos que cada cidadão ou pessoa jurídica é  detentor ou,

ainda, pelo incentivo a uma cultura de judicialidade (LUCENA FILHO, 2012). 

Com o aumento dos conflitos e suas resoluções por meio da judicialização, surge a
cultura da litigância. Segundo Salles (2006, apud Lucena Filho, 2012): A cultura da
litigância  reflete  a  distorção  da  tipologia  supra  retratada.  Repercute  uma
anormalidade  funcional  do  conflito,  de  forma  que  a  ideia  geral  inserida  no
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(in)consciente coletivo é de que todo e qualquer conflito necessita ser judicializado e
resolvido sob a forma de uma solução adjudicada, isto é, dotada de força imperativa
e coercitiva, fundada na lógica vencedor-perdedor. (LUCENA FILHO, 2012) 

Apesar do Judiciário ter seu acesso facilitado, qual o prazo das sentenças e o custo por

processo? Em um estado de vulnerabilidade, que é o falecimento de um(a) companheiro(a),

como é esperar uma sentença?

4.2 Solução pelo Judiciário? Velocidade e custo 

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que foi adotada pelo Conselho da

Europa, em 4 de novembro de 1950, e entrou em vigor em 1953, em seu art.  6°, diz que

qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num

prazo razoável por um tribunal independente e imparcial. 

O Judiciário brasileiro tem seu acesso garantido pela Constituição Federal no artigo 5º,

XXXV. A Constituição de 1988 facilitou o acesso ao Judiciário (SILVA, 2009, p.123), assim

gerando intermináveis ondas de novas demandas, sem uma contrapartida no aparelhamento da

Justiça para receber essa crescente demanda, tornando um serviço de alta relevância, em um

serviço de baixa performance.

O Brasil tem como fator cultural, fortemente incentivado pela Constituição de 1988,

de buscar  aquisições de novos direitos e  de resolver controvérsias indo ao Judiciário.  Tal

cultura é reforçado pelos artigos 5, XXXV da Constituição e do 140 do Código de Processo

Civil, que diz que o Judiciário não se pode furtar de julgar por não haver legislação a respeito.

Ou seja, mesmo no vácuo jurídico o Judiciário é chamado a dizer o que é e o que não é direito

e dever e aplicar medida no mundo dos fatos de acordo com seu entendimento do mundo

jurídico.

Segundo Oliveira Júnior e Baggio, esse elemento cultural desencadeou uma explosão

de litigiosidade e de um exponencial crescimento da demanda pela prestação da atividade

jurisdicional. Depreende-se dessa perspectiva que as pessoas concebem o litígio como um

modus vivendi (OLIVEIRA JUNIOR, BAGGIO, 2008, p.112-121). Este tem sido o campo de

batalha  e  ao  ler  a  exposição  de  motivos  de  projetos  de  lei  (SENADO,2020)  é  possível

verificar que não raras vezes as leis vêm consolidar/ cristalizar jurisprudências dos tribunais

No entanto, o que é a jurisprudência? Segundo Daniel Neves:

Jurisprudência […] é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo
sentido  sobre  uma  mesma  matéria  proferidas  pelos  tribunais.  É  formada  por
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precedentes,  vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como
razões do decidir em outros processos, e de meras decisões. (NEVES, 2015, p.2329)

Para  Miguel  Reale, a  jurisprudência  ganha  grande  importância  devido  a  pletora

legislativa e a necessidade de adequar a norma legal à realidade da Sociedade (REALE, 2006,

p.168). Além disso, ela possibilita que os tribunais criem consensos a respeito da forma de

julgar casos que sejam parecidos,  diminuindo a possibilidade de que dois casos similares

tenham desfechos muito diferentes.

Assim, em síntese, jurisprudência é um consolidado de decisões judiciais (em várias

instâncias) em um mesmo sentido, sinalizando como o Judiciário pensa e decide a respeito

sobre uma matéria.  E,  essa  consolidação leva  tempo para ser  formada,  já  que são várias

decisões que constantemente seguem uma linha,  e  tem como risco ser  mudada com uma

mudança de cadeira no Supremo Tribunal Federal, ou no Superior Tribunal de Justiça (órgãos

máximos do Judiciário brasileiro), que editam súmulas que são, em síntese, uniformização de

jurisprudência .

No entanto, quanto tempo leva para cada decisão ser tomada, em média no Judiciário?

E, quanto custa ao ano levar demandas para esse campo de batalha?

Será apresentada os números dados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça sobre

os gastos do Judiciário, movimentos do processo e prazos para se responder essa pergunta.

Assim, em 2018 havia em “estoque” 78.691.031 de processos, tendo ingressado nesse

mesmo ano 28.052.965 e tendo sido finalizados 31.883.392. A parte animadora das cifras

milionárias das demandas é a de que o Judiciário vem conseguindo diminuir seus “estoques”,

podendo ser apontados como causas a uniformização das jurisprudências, via súmulas, dando

celeridade interna e a atuação extrajudicial dos cartórios (conciliação, mediação, inventário e

divórcio) e outros meios de composição (mediação, conciliação e arbitragem civil).  (CNJ,

2019)

O tempo médio de um acervo no Judiciário caiu de 5 anos e 6 meses em 2015 para 4

anos e 10 meses em 2018. Apesar disso, o tempo médio de sentenças (decisões de primeira

instância) subiu de 1 ano e meio para 2 anos e 2 meses. Soma-se a isso que a justiça federal é

mais célere, 1 ano e 10 meses, que a justiça estadual, 2 anos e 4 meses. Para além disso, a fase

de execução, que dá fim ao processo, dura em média 5 anos e 11 meses. Ou seja, apesar das

pessoas terem “ganhado” o direito, ainda levaram quase 6 anos para “levar” o direito. Como

aponta José Alvim Netto: 

O tempo constitui-se  numa das  dimensões  fundamentais  da  vida  humana.  Desta
forma, sabendo-se que o homem vive no tempo e está continuamente envolvido pelo
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direito,  este  considera  também  o  problema  do  tempo,  dedicando-lhe  atenção
especial. Se isto é exato para o direito em geral, maior é a importância do tempo no
processo, pois este é um ser jurídico que nasce, se desenvolve e morre” (ARRUDA
ALVIM, 1977, p.272).

Toda a máquina do Judiciário custou R$ 93.725.289.276, trazendo essa cifra bilionária

para algo mais palpável, cada finalização de processo teria custado R$ 2.939,62. No entanto,

se for considerado o melhor tempo médio (4 anos e 10 meses) e imaginando uma constância

nos gastos, cada processo teria custado R$ 14.208,16 do início ao fim. 

Os problemas atuais de morosidade já eram apontados em 1994 por Sadek e Arantes

(1994,  p.35)  incluem  os  fatores:  juízes  sobrecarregados  com  tarefas  que  poderiam  ser

delegadas;  grande  número  de  processos  irrelevantes;  extensão  das  comarcas;  curta

permanência  dos  juízes  nas  comarcas;  interesse  dos  advogados;  interesse  das  partes

envolvidas  no  processo  e  intervenção  excessiva  da  promotoria.  E,  reiterados  por  Feitosa

(2007, p.18), que anos depois apresenta 10 (dez) fatores como causas da morosidade no Poder

Judiciário:  crescimento  da  demanda;  falta  de  recursos  materiais;  carência  de  recursos

humanos;  legislação  inadequada;  inoperância  do  legislativo  e  do  executivo;  formalismo;

procedimentos  arcaicos  e  barreiras  burocráticas;  excesso  de  recursos  e  o  duplo  grau  de

jurisdição; prazos especiais para o Poder Público e o despreparo dos profissionais do Direito. 

Assim, por um custo elevado, há um aumento nas demandas do Judiciário em questões

sem litígio,  de menor complexidade,  ou de cunho eminentemente moral  do Estado ou de

fortes  associações,  que poderiam ser  resolvidos  por  outras  instâncias,  como tem ocorrido

agora  com os  divórcios  e  inventários  nos  cartórios.  Tais  questões  pesam na  máquina  do

Judiciário forçando uma produtividade aquém da necessária, e pior, uma queda da qualidade

nas decisões de maior complexidade. Isso porquê os magistrados se veem obrigados a bater

metas de produtividade,  detendo, em média,  o mesmo tempo de dedicação para casos de

menor e de maior complexidade.

Para  além  disso,  Trocker  (1974,  p.92)  décadas  atrás  já  apontava  um  saber  da

psicologia  do  processo  que  é  o  sofrimento  interminável  que  ele  impõe  às  partes,  que

ansiosamente esperam o julgamento do litígio por anos, prejudicando a economia do país pela

imobilização de bens e direitos, favorece a especulação e a insolvência, bem como põe em

situação de inferioridade nas negociações quem não consegue suportar esses anos de espera.

De acordo com Tartuce (2018, p.5):

Por força da arraigada “cultura da sentença” e do desconhecimento de muitos, o
Poder Judiciário acaba sendo utilizado com única e natural via de enfrentamento de
conflitos.  Nesse  contexto,  promover  informação  sobre  os  diversos  meios  de
abordagem  de  conflitos  é  iniciativa  interessante  para  ampliar  a  visibilidade  dos



109

mecanismos  consensuais,  que  podem  se  revelar  adequados  na  busca  da  eficaz
superação da controvérsia.

Tornando mais cautelosa a  questão o Judiciário possui varas especializadas, já que

muitos são os ramos do Direito, cada um com uma ótica e valores diferentes, o que resulta em

decisões diferentes. Então uma família invisibilizada, como é a poliafetiva, para resolver sua

demanda por moradia através do direito real de habitação, iria para vara cível (direito das

obrigações), vara civil/empresarial (sociedade de fato) ou vara de família (direito de família)?

Quem estaria mais habilitado a julgar nesse caso?

4.3 Quais Direitos aplicar?

Um  ponto  sem  celeuma  da  discussão  é  de  que  o  Direito  brasileiro  tem  firmado

entendimento, seja pela doutrina, jurisprudência ou pela lei (artigo 884 CC/2002), de combate

ao enriquecimento ilícito (SILVA, 2018). 

Foi  seguindo  essa  estrela  que  a  união  estável  passou  pelo  Judiciário  brasileiro,

formando jurisprudência  primeiramente  no campo do direito  obrigacional,  evoluindo para

sociedade de fato e por fim, desembocando como família. No entanto, sua consolidação como

tal só se deu após sua constitucionalização, que gerou legislação sobre o tema.

A questão que se põe é qual direito que é cabível a poliafetividade na sua busca da

garantia da morada com o falecimento de um dos integrantes Eros? A resposta é que depende

dos olhares de quem aplica.

Ao olhar a monogamia como um princípio e que ela só pode existir em série, e não

paralelamente,  o  julgador  entrará na linha do raciocínio do concubinato.  Se taxado dessa

maneira,  a  legislação  e  jurisprudência  são  contundentes  em  dar  o  mínimo  de  direitos

possíveis.

A  única  proteção  que  o  concubino  tem  garantido  é  a  do  impedimento  do

enriquecimento ilícito da contraparte. Assim sendo, já em 2003 era pacífico o entendimento

jurisprudencial da 2ª Seção do STJ de que o concubino só teria direito a indenização por

serviços  domésticos  prestados  durante  o  tempo  que  a  relação  durou,  direito  que  não

desaparece por ter morrido a pessoa que era casada da relação. Conforme palavras do ministro

Aldir  Passarinho  Júnior  em  sua  decisão  na  4ª  Turma  do  Resp  202.604.  O  caso  era

emblemático,  já  que  a  dualidade  de  vida  em comum  perdurou  por  36  anos,  tendo  sido

estipulado a compensação de meio salário mínimo mensal pelo período da relação.
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Assim,  a  relação  afetiva  vira  uma  relação  obrigacional  de  prestador  de  serviço,

garantindo um mínimo para as pessoas fora da relação considerada “oficial”. Apesar de não

deixar  totalmente  desamparada  as  pessoas,  tal  decisão,  que  continua  sendo entendimento

jurisprudencial nada protege o direito de moradia de quem é enquadrado nesse tipo de relação.

Interessante  ponto  foi  a  decisão  da  1ª  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no

julgamento do Recurso Extraordinário 397.762-8, que negou à concubina de homem casado,

amante por 37 anos, o direito de dividir pensão previdenciária com a viúva. Isso porquê o

ministro Marco Aurélio, que era o relator construiu seu voto nas afirmações que o artigo 226

parágrafo 3º da Constituição afirma que a família é reconhecida como a união estável entre

homem e mulher, e o artigo 1.727 do Código Civil prevê o concubinato é o tipo de relação

entre homem e mulher impedidos de casar, levando essas premissas a conclusão de que a

união não pode ser considerada estável, caindo nos impedimentos e regras legais. 

Acompanharam o  relator  os  ministros  Menezes  Direito,  Cármen  Lúcia  e  Ricardo

Lewandowski  acrescentando  ainda  Lewandowski  que  a  palavra  concubinato  tem  como

significado  “compartilhar  o  leito”,  diferentemente  da  união  estável  que  seria  o  de

“compartilhar  a  vida”.  Por  fim,  ainda  compara  a  união  estável  como  o  embrião  de  um

casamento.

No entanto,  ponto de destaque para o voto vencido do ministro Carlos Britto,  que

expõe que ao proteger a família, a maternidade e a infância, a Constituição não fez distinção

de formalidades e impedimentos para casar. Assim, para o ministro, o espírito constitucional

deveria ser de dar relevância não à forma, mas sim ao núcleo duradouro doméstico ali criado,

tendo como parâmetro a concreta disposição do casal para construir um lar com a intenção de

permanecer, confirmado pelo decurso do tempo. Sendo irrelevante para caracterizar a família

a quantidade de pessoas concomitante na relação sentimental, afirmando ainda que as duas

mulheres tiveram a mesma perda e estariam sofrendo as mesmas consequências emocionais e

financeiras.  Tal  entendimento,  demonstra  uma  semente  de  um  novo  entendimento

jurisprudencial, que podem reverberar em anos em uma mudança de paradigma no futuro,

mudança essa que não era visível antes.

Esse entendimento majoritário é o mínimo da esfera relacional, já que o concubinato é

considerado a forma mais torpe de relacionamento no nosso ordenamento. E, por ser mínimo,

é legível para todo e qualquer relacionamento que mostre algum grau de durabilidade, ou seja,

também legível  para  a  família  poliafetiva.  No  entanto,  marcaria  a  poliafetividade  com a

mesma marca de espúrio, ilegal, adulterina que acompanha o concubinato. 



111

Seria o mesmo que dizer que não é uma família legítima, sendo assim um mínimo

existencial, uma rede de segurança, mas longe do objetivo final que é o Direito de Família. De

fato, o concubinato é um instituto criado como inimigo da família oficial.  E a questão da

família trabalha sempre essa dicotomia entre o legal e o moral, e certas taxações engessam

mudanças sociais e mesmo a coragem de indivíduos de buscar seus desejos. 

A poliafetividade é uma mudança social que está em conflito com os valores clássicos

da monogamia versus “promiscuidade”, não sendo saudável crer que todas as mudanças serão

aceitas por todos e muito menos aderidas como novos costumes majoritários (MONTEIRO,

2001, p.99). Sendo a reação social de quem prefere o clássico de taxar o diferente segundo os

parâmetros já pré estabelecidos, mesmo que impute um ônus a própria sociedade como um

todo,  que  vai  ter  que  financiar  os  processos  judiciais  que  tentam  provar  que  não  é

concubinato, ou as políticas públicas de acesso à moradia.

Para tentar sair desse ciclo, a poliafetividade se aproximou da união estável, tentando

se legitimar com a finada escritura de união poliafetiva.  Firmaria,  assim,  um contrato de

direitos  e  deveres  pessoais  e  patrimoniais,  declinando  do  estado  civil,  para  aderir  nessa

relação  de  maneira  consentida.  Para  a  doutrina  clássica,  este  contrato  não  passava  de

concubinato,  sob o pretexto do anseio das classes populares para obter melhor tratamento

jurídico.  A  grande  discussão  é  a  possibilidade  de  concomitância  de  uniões  estáveis.

(DONOSO, 2009.)

Se ajustar  as lentes para uma visão mais progressista,  a  evolução social  apresenta

soluções para um projeto com objetivos comuns fora do Direito da família, e que podem ter

vários “sócios”, que seriam as Sociedades, no sentido de pessoas jurídicas abstratas. Desse

entendimento  abstrato  surgiu  várias  famílias  reconhecidas  atualmente  por  serem  uma

derivação da família monista (do casamento), sendo a família atual e plural, multiconectada e

plurilocalizada.  As  escolhas  dos  entes  dessas  famílias  podem  ser  completamente

diversificadas. (AZEVEDO, 2001, p.46)

A sociedade de fato que faz existir a família merece proteção por parte do Estado.

Converge aos cuidados no tratamento dos direitos e deveres entre os membros da família,

sejam pessoais ou patrimoniais. A sociedade de fato entre os companheiros tem como objetivo

a  constituição  da  família  de  fato,  cooperação  mútua  dos  membros,  unidos  pela  afeição

familiar. 

É evidente que a sociedade de fato é um contrato consensual, sedo a sua finalidade de

interesse de ambos os contraentes e com a somatória da contribuição dos esforços e recursos

econômicos destes. A súmula 380 do Supremo Tribunal Federal evoca que se comprovada a
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existência  de  sociedade  de  fato  entre  os  concubinos,  pode  ser  partilhado  o  patrimônio

adquirido pelo esforço em comum, seja pela morte ou pela separação. (BRASIL, 2017)

O entendimento  que  comporta  os  deveres  e  direitos  concubinários  da  partilha  são

legíveis e plausíveis aos companheiros, mas caracteriza a família poliamor como concubinato

espúrio, ilegal, adulterino. É o mesmo que dizer que ela não é legítima. Do ponto de vista

legal, não é um exagero, mas do ponto de vista dos costumes e da evolução da sociedade,

pode ser um exagero sim. Não se pode pensar que a sociedade é estática, e sim uma constante

evolução dela mesma. Contudo, não é saudável pensar que todas as mudanças da sociedade

serão aceitas por todos e que devem aderi-las aos novos costumes. (MONTEIRO, 2001, p.63)

A união estável é o contrato pelo o qual os poliamoristas irão se valer para legitimar as

suas  relações.  Nesse  contrato,  constam  os  deveres  pessoais  e  patrimoniais  de  ambos  os

contraentes. Devem aqueles que vão aderir este tipo de contrato declinar de seu estado civil,

demonstrando que não há impedimentos nenhum para aderi-lo. Por isso, o contrato é legítimo

e não fica a margem da lei. Para a doutrina clássica, este contrato não passava de concubinato,

sob o pretexto do anseio das classes populares para obter melhor tratamento jurídico. A grande

discussão é a possibilidade de concomitância de uniões estáveis. (DONOSO, 2009)

O  reconhecimento  como  família  é  o  estágio  máximo  da  proteção  da  entidade

relacional, ganhando paulatinamente mais e mais formas e cores. 

Pela  Constituição  Federal  de  1988  foi  reconhecida  a  união  estável,  a  família

monoparental,  anaparental  e  dos  filhos  adotados  e  fora  do  casamento.  Com  a

constitucionalização do Código Civil  outras famílias como as anaparentais e socioafetivas

foram também reconhecidas. Mais recentemente, foi a vez da família homoafetiva em que o

Supremo Tribunal Federal passou a ler no artigo 226, p3º da Constituição Federal ao invés de

“homem e mulher” para “homem ou mulher”, em interpretação conforme a necessidade da

sociedade atual, conforme julgado Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF,

originária da Ação Declaratória de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF), sob n.º 132-RJ. 

Com  base  no  afeto,  em  um  país  cuja  cultura  é  fortemente  influenciada  pelo

cristianismo,  foi  aprovada  pelo  Judiciário  a  permissão  das  uniões  estáveis  e  depois  das

conversões em casamento. Tendo isso em mente, se formulou a hipótese de que esse mesmo

Judiciário poderia  permitir  que  viesse a  luz as  famílias  não monogâmicas  no formato da

poliafetividade, já que a monogamia não está inscrita na Constituição Federal, sendo mais um

traço cultural que um princípio.

Ilustra essa linha a posição do IBDFAM (Instituto Brasileiro do Direito de Família):
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[...] temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e aprender a viver
nessa  sociedade  plural  reconhecendo  os  diferentes  desejos  [...]  O  princípio  da
monogamia  não  está  na  constituição,  é  um viés  cultural.  O  código  civil  proíbe
apenas  casamento  entre  pessoas  casadas,  o  que  não  é  o  caso.  Essas  pessoas
trabalham, contribuem e, por isso, devem ter seus direitos garantidos. A justiça não
pode chancelar a injustiça (IBDFAM, 2016).

Ao levar isso em conta, se pensou que em se tratando de adequação legal, a sucessão

da poliafetividade, deveria ser aplicada, como regra, o regime da comunhão parcial de bens,

seguindo o Código Civil que aplica esse regime nas uniões estáveis (artigo 1.725, CC). Para

diminuir  o  impacto  de  adaptações,  tudo  o  que  fosse  compatível  com  a  união  estável

monogâmica também o seria para a poliafetiva.

Esse  aproveitamento  diminuiria  a  necessidade  de  construção  jurisprudencial  e

facilitaria  a  elaboração  legislativa,  permitindo  proteção  dos  companheiros  quando  do

falecimento,  fazendo com que fosse aplicado o direito  real  de habitação no momento da

sucessão para todos os integrantes. Tal escolha, retiraria do Estado a escolha moral do que é

família,  aliviaria  as  finanças  governamentais  (tanto  na  esfera  do  Executivo  com políticas

habitacionais, quanto do Judiciário com aumento de “estoque” de processos), bem como daria

consequências aos particulares que decidiram viver esse tipo de relação.

Esse é um ponto de interesse, pois o Direito vem na linha de trazer a responsabilidade

pelas  atitudes  que  os  particulares  tomam.  (DINIZ,  2017,  p.34)  Assim  sendo,  o  não

reconhecimento como família prejudica as pessoas vulneráveis da relação (retira garantias) e

beneficia os parentes de quem conscientemente decidiu viver uma relação (não se imputa

ônus). Tal atitude pode ser vista como uma espécie de enriquecimento ilícito. Não estar no

direito de família permite, assim, que pessoas gozem de suas liberdades no mundo dos fatos

sem ter que arcar com as responsabilidades no mundo jurídico da escolha, sob o manto de se

proteger  uma moral  social  que  não impede a  prática  dos  atos  no  mundo dos  fatos,  mas

invisibiliza no mundo jurídico.

Pode ser usado como comparativo um julgado que tratava sobre a família paralela, que

reconheceu  união  estável  (e  seus  direitos)  para  com  o  falecido  que  era  casado.  É  uma

comparação válida na medida em que as famílias paralelas têm em sua essência de serem

ocultas para seus membros; se ela é merecedora de garantia de direitos de família, quanto

mais a  poliafetiva que tem a concordância de todos os  integrantes.  Ainda,  explicitamente

passando uma mensagem ao legislador que, apesar de invisibilizar pela lei, a Justiça deve ter

sensibilidade suficiente para trazer luz para as famílias ocultadas: 
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DIREITO  DE  FAMÍLIA.  APELAÇÃO  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  UNIÃO
ESTÁVEL  PÓS  MORTE.  CASAMENTO  E  UNIÃO  ESTÁVEL
CONCOMITANTES.  SEPARAÇÃO  DE  FATO  NÃO  COMPROVADA.  UNIÃO
ESTÁVEL  CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.
FAMÍLIAS PARALELAS. FENÔMENO FREQUENTE. PROTEÇÃO ESTATAL.
REFORMA DA SENTENÇA.  APELAÇÃO PROVIDA.  I  -O reconhecimento  da
união  estável  exige  demonstração  de  convivência  pública,  contínua  e  duradoura
entre o homem e a mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família,
bem como que inexistam impedimentos à constituição dessa relação. Inteligência
dos artigos 1.723 e 1.726 do Código Civil. II - No caso sob análise, tem-se que o de
cujus, mesmo não estando separado de fato da esposa, manteve união estável com a
apelante  por  mais  de  15  (quinze)  anos,  o  que  caracteriza  a  família  paralela,
fenômeno de frequência significativa na realidade brasileira. O não reconhecimento
de seus efeitos jurídicos traz como consequências severas injustiças. IV - O Des.
Lourival  Serejo  pondera:  "Se  o nosso  Código  Civil  optou por  desconhecer  uma
realidade  que  se  apresenta  reiteradamente,  a  justiça  precisa  ter  sensibilidade
suficiente  para  encontrar  uma  resposta  satisfatória  a  quem  clama  por  sua
intervenção."  V  -  O  comando  sentencial  deve  ser  reformado  para  o  fim  de
reconhecer a união estável. VI - Apelação provida, contrariando o parecer ministerial
(BRASIL, 2015)

Como  exposto  anteriormente,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  tem  em  sua

composição  membros  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

declarou a imaturidade social da união poliafetiva como família, conforme a ementa abaixo:

ENTIDADE FAMILIAR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILDADE. FAMÍLIA.
CATEGORIA  SOCIOCULTURAL.  IMATURIDADE  SOCIAL  DA  UNIÃO
POLIAFETIVA COMO FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. INAPTIDÃO
PARA CRIAR ENTE SOCIAL. MONOGAMIA. ELEMENTO ESTRUTURAL DA
SOCIEDADE.  ESCRITURA  PÚBLICA  DECLARATÓRIA  DE  UNIÃO
POLIAFETIVA.  LAVRATURA.  VEDAÇÃO".  (CNJ,  Pedido  de  Providências  da
ADFAS (n. 0001459-08.2016.2.00.0000, julgado dia 26/6/2018). (CNJ,2018)

E agora?

Para os defensores de que o poliamor, e mesmo a poliafetividade, não são família, foi

um reforço de tese, apesar das muitas declarações nos votos de que essa foi uma decisão só de

âmbito administrativo/ cartorário extrajudicial com o fim de determinar ser possível ou não as

escrituras poliafetivas, e não de discutir se são família. Para os defensores da poliafetividade,

como família, resta a judicialização para o STJ ou o STF e o enfrentamento de um tema com

certa  correlação,  no  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  da  polêmica  questão  das  famílias

simultâneas/ paralelas, abordadas anteriormente. 

Com isso em mente, a ideia de aplicação do Direito de família, a atuação de varas de

família e da aplicação por analogia da legislação e jurisprudência da própria união estável é

uma hipótese ainda remota. O efeito prático disso é o de que a proteção à moradia realizada

através do direito real de habitação sucessório depende de  judicialização. E,  em casos de
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pessoas que ganham até 10 salários mínimos, mais de 60% da população (IBGE, 2019), de

auxílio governamental para moradia enquanto espera.

Uma  solução  parcial,  que  tem  sua  cota  de  problemas  abordado  no  próximo

subcapítulo,  seria  o  reconhecimento  da  união  estável  entra  dois  membros  da  relação

(preferencialmente quem fosse o proprietário do imóvel em que moram), para que assim, ao

menos um, aproveitasse o direito real de habitação nos auspícios do Direito de Família. 

No entanto, essa solução lembra muito o momento histórico da permissão do divórcio

no Brasil pela Lei 6.515/77, que permitia apenas 1 divórcio por pessoa. A justificativa inicial

era a mesma da imaturidade da sociedade, o que gerou diversos processos no Judiciário já que

no mundo dos fatos divorciados casavam também com pessoas solteiras, que poderiam querer

se divorciar. E, como fariam se um já estava impedido de se divorciar outra vez enquanto para

outro era permitido? Acabava criando uma figura jurídica estranha em que na mesma relação

paritária um tinha direitos e outro não, e a falta de direito de um afetava o direito do outro. A

solução jurisprudencial dada e depois cristalizada pela lei foi a permissão dos divórcios sem

limite de quantidades. No entanto, tal fato levou 33 anos de desgastes pessoais, custos da

máquina pública e diminuição da eficiência no acesso à justiça.

Conforme os capítulos anteriores há argumentos de peso tanto para sociedade de fato,

quanto para aplicar a consideração como família, no entanto, o que ficaria definido como piso,

ou  seja,  um  direito  mínimo  é  o  de  que  a  poliafetividade  ter  os  mesmos  direitos  do

concubinato. Essa é uma aferição que encontra os pontos comuns da legislação, doutrina e

jurisprudência que põe o concubinato como o “pior” grau dos relacionamentos para o mundo

jurídico, mas que mesmo assim tem alguns direitos garantidos. 

Verificou-se até agora a predileção pela Sociedade brasileira de usar o Judiciário para

resolver suas questões. E, apesar dos avanços proporcionados pelos embates no Judiciário e a

melhora da sua “gestão de estoque” os prazos para resolução de conflitos não permitem que se

confunda acesso ao judiciário com o acesso à Justiça.

Para os autores Cappelletti e Gartha expressão “acesso à justiça” é de difícil definição,

pois:

Serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo
qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os
auspícios do Estado que, primeiro deve ser realmente acessível a todos; segundo, ele
deve  produzir  resultados  que  sejam  individual  e  socialmente  justos.
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988, P.08)

Segundo Bueno, o acesso à justiça pode ser entendido como um princípio que possui

como  sinônimo  as  expressões  “acesso  à  ordem  jurídica  justa”,  “inafastabilidade  da
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jurisdição”,  “inafastabilidade  do  controle  jurisdicional”  ou  “ubiquidade  da  jurisdição”

(BUENO,  2011,  p.137).  Paulo  César  Pinheiro  Carneiro,  em sua  pesquisa  sobre  acesso  à

justiça denominado de Operosidade, na qual pressupõe que “as pessoas, quaisquer que sejam

elas,  que participam direta  ou indiretamente  da atividade  judicial  ou extrajudicial,  devem

atuar da forma mais produtiva e laboriosa possível para assegurar o efetivo acesso à justiça.”

(CARNEIRO, 2000, p.57) Acesso à justiça não é acesso ao judiciário. É muito mais do que

isso.

Os  conflitos  são  muitos,  e  sempre  estarão  presentes  nas  relações  interpessoais,

segundo Cintra, Grinover e Dinamarco (2012, p.43), a existência do direito regulador não é

suficiente para eliminá-lo. Caracterizam, assim, os conflitos como: pôr situações em que uma

pessoa, pretendendo para si determinado bem, não pode obtê-lo – seja porque (a) aquele que

poderia satisfazer a sua pretensão não a satisfaz, ou porquê (b) o próprio direito proíbe a

satisfação voluntária da pretensão.

Conforme a pesquisa progride, percebe-se que o Judiciário não é o único campo de

batalha para se resolver conflitos do mundo dos fatos que necessitam da atuação do Direito.

Existe o campo dos cartórios extrajudiciais que já formalizam (união estável e filiação) e

criam (matrimônio) famílias já de maneira consolidada (LOUREIRO, 2019, p.25). Sendo este

um  campo  prático,  presente  em  todos  os  municípios  do  país,  que  colhe  as  primeiras

declarações de vontade das partes que chegam no balcão. 

E, por esse contato mais direto com a população local, motivou os cartórios a atuarem

de maneira mais ativa em sua jurisdição administrativa para tentar coadunar o Direito posto e

a  vontade  social  manifestada.  Essa  atitude  está  ligada  ao  que  Flávia  Piovesan  afirma,

categoricamente, que a função do Estado deve adotar emergencialmente um novo paradigma

jurídico, saindo “da hermética pirâmide (Kelsen) centrada no state approach à permeabilidade

do trapézio entrado no Human rights approch.” (PIOVEZAN, 2013, p.118)

Essa  visão  levou  os  cartórios  extrajudiciais  a  realizarem  a  conversão  das  uniões

estáveis homoafetivas em casamento, sendo posteriormente abraçados pelo CNJ, que fez tal

ato vigorar em todo país. Como também a “falecida” escritura de união estável poliafetiva que

foi proibida, pelo mesmo CNJ. 

Apesar da negativa do CNJ, as pessoas que vivem poliafetividade continuam buscando

meios para garantir o mínimo dado para as sociedades de fato, bem como de dar voz à sua

intenção primeira que é de ser considerada família. Dentre os direitos que se visam proteger é

o direito real de habitação, pois o enfrentamento do luto, tendo ainda que enfrentar despejos

ou outros atos é penoso emocionalmente e financeiramente.
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Uma primeira solução seria estabelecer união estável entre duas pessoas integrantes da

entidade  familiar  Eros.  Assim,  se  garantiria  o  direito  real  de  habitação  para  um  dos

sobreviventes, mas se for outro fora dessa relação, teoricamente todo o direito de família seria

perdido. Para além disso, poderiam fazer tantas escrituras de uniões estáveis quantas fossem

as permutas de casais, levando em conta o número de integrantes da relação poliafetiva. Nesse

caso  estariam todos cobertos  por  todos.  No entanto,  em sede  judicial  corre  o  risco  de o

Judiciário interpretar como fraude à ordem do CNJ, e considerar como simulação de uma

escritura de união estável poliafetiva.

Além  dos  problemas  já  apontados,  outros  problemas  disso  seriam  o  custo  da

elaboração que ou só cobriria parte das pessoas na relação (união estável só entre alguns dos

envolvidos)  ou  cobrindo  todas,  necessitando  no  mínimo  de  três  atos,  em vez  de  um.  A

primeira solução ainda, encontra o problema de não haver garantias que o sobrevivente “da

união  estável  convencional”  vá  realmente  dividir  seus  direitos  com  o  restante  da

poliafetividade.  Apesar,  de  ser  uma relação de  afeto,  o  Direito,  em especial  o  Direito  de

família, ele se mostra mais atuante não quando estão todos se amando, mas nos momentos de

atritos.

Não  foi  citada  como  solução  o  casamento  pela  visão  de  que  se  deve  seguir  os

regramentos que estão claros no direito brasileiro. Assim, no caso do casamento há previsão

expressa de proibição, seja como uma das causas impeditivas no âmbito cível, seja por ser

crime de bigamia. Se o objetivo é afastar o direito das obrigações e quaisquer sentidos de

concubinato, a via do casamento não é a mais aconselhada.

A  outra  via  seria  a  via  do  testamento.  Sendo  o  testamento  um  ato  solene  de

manifestação de última vontade, pode o testador deixar seu patrimônio disponível (50% do

total)  para quem assim o desejar (artigo 1857 CC). Nesse caso,  o testador poderia deixar

direito real de habitação para todos os seus companheiros, ou mesmo a propriedade e outras

medidas  que  os  garantam  em situações  de  vulnerabilidade.  É  uma  garantia  extrajudicial

precária, visto que os testamentos podem ser mudados até mesmo no dia da morte do testador.

Ainda, teriam que ser feito, ao menos, três testamentos, sem nenhuma das partes testemunhar

o que o outro estipulou, requisito do ato. Não é uma solução barata, que pode ser mudada no

último minuto após anos de convivência, exatamente em um momento de atrito, perpetuando

a vulnerabilidade inicial.

Indo  mais  adiante  pode  ser  elaborada  doações  para  que  todos  tenham  o  mesmo

percentual de todas as propriedades que componham o patrimônio da família. Essa talvez seja

uma das mais caras soluções, já que envolvem escrituras com valor econômico (cada valor
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depende do valor de cada imóvel), bem como pagamento do Imposto de transmissão causa

mortis ou doação (ITCMD), que gira em torno de 4% do valor de cada imóvel. Além disso,

essa solução é praticamente uma distribuição de herança em vida, que não garante o direito

real de habitação, visto que esse direito é diferente de viver em condomínio,  podendo os

outros cotistas cobrarem aluguéis entre si, ou dar finalidade diversa do que habitar.

A doação pode ser ainda apenas do direito real de habitação. Nesse caso, estaria sendo

doado apenas o direito  de habitar, estando no campo do direito obrigacional, e não no do

direito sucessório/ familiar. Continua sendo uma escritura com conteúdo econômico e tendo

que recolher impostos, mas menos onerosa que a transferência da totalidade da propriedade.

Também encontra o problema de não evoluir com o tempo. Ou seja, caso se mudem para

outra habitação, continuarão apenas com o direito de habitar a antiga moradia, e não a nova.

Para  além  disso,  todas  elas  incorrem  no  seguinte  risco:  serem  considerados

concubinatos. O código civil é muito rigoroso aos que são enquadrados nesse tipo havendo

diversas restrições na vontade e nas liberalidades que podem as pessoas envolvidas realizarem

umas com as outras. A primeira é a proibição de se doar, ou testar para o concubino (art.

1.642, V e 1.801, III do Código Civil), in verbis:

Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher
podem livremente:
V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo
outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos
pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco
anos;
Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários:
III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado
de fato do cônjuge há mais de cinco anos;

Usando como comparação a fronte mais atual o Recurso Extraordinário (RE 883.168-

SC), que está desde 2015 no STF para julgamento, tem como relator o Ministro Luiz Fux. Seu

enfoque é  decidir  se  as  famílias  constituídas  paralelamente  a  outras  no  Brasil  podem ter

direitos reconhecidos. 

Caso seja  reconhecida  como entidade  familiar,  será  a  porta  de entrada para  que a

poliafetividade também tenha seus direitos reconhecidos, já que, se uma relação obscura e

sem  aceitação  prévia  terá  direitos  reconhecidos,  quanto  mais  a  poliafetividade  que  quer

declarar em cartório seu relacionamento:

Para Marcos Alves,  o resultado deste julgamento ultrapassa e transcende o tema
específico  da  admissão  ou  não  da  existência  de  conjugalidades  paralelas  ou
simultâneas.  Como  foi  atribuído  efeito  de  repercussão  geral  ao  Recurso
Extraordinário 883.168-SC, uma determinada forma de concepção ou compreensão
jurídica  da  família  ou mais  especificamente  da  conjugalidade  será  confirmada e
consolidada por determinado tempo, na jurisprudência brasileira.
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A decisão poderá consagrar  a noção, sustentada por alguns,  de que o casamento
constitui uma forma superior e, portanto, 'mais legítima' de constituição de família,
reforçando o estigma das famílias formadas à margem desse modelo, ou poderá a
decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  fortalecer  o  princípio  da  pluralidade  das
entidades familiares, dando concretude à sua aplicação e consagrando o caput do art.
226 da  Constituição da  República  como verdadeira cláusula  de inclusão.  Assim,
haverá,  neste  julgamento,  tanto  a  possibilidade  de  reforço  de  uma  tendência  de
inclusão  e  de  proteção  de  direito  de  pessoas  e  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade ou, ao contrário, restará vencedora uma concepção discriminatória,
conservadora,  exclusivista, em contradição com passos importantes já dados pelo
próprio STF, como no caso da ADPF e ADIn em que se reconheceu a união estável
entre pessoas do mesmo sexo', opina (IBDFAM, 2018).

Cabendo ainda o destaque da manifestação da Procuradoria Geral da República sobre

o processo, em que em 2019, comparou as famílias paralelas ao concubinato, demonstrando

que  o  tema  está  longe  de  um denominador  comum:  “a  concessão  de  oportunidade  para

apresentar sustentação oral, dada a relevância da matéria: possibilidade do reconhecimento de

efeitos  previdenciários  ao  concubinato,  com o  consequente  rateio  de  pensão  por  morte.”

(PGR, 2019, p.1)

Só essa restrição já é o suficiente para levar de volta ao campo da judicialização os

testamentos e doações, fazendo com que apesar do dinheiro e esforços aplicados, tenha que se

ver  perante um juiz  para que decida os efeitos  da sua vida privada.  Ainda quando todos

manifestaram a  vontade  em um sentido.  Pode assim,  até  mesmo ser  revertida  a  vontade

particular para virar, quando muito, em uma compensação financeira pelos esforços comuns,

apenas para resguardar do enriquecimento ilícito.

Outra questão problemática vem da camada que cria, cristaliza, modifica e extingue os

direitos, os atos legislativos. Como se percebe, a lei pode vir e solidificar jurisprudências e

entendimentos  doutrinários,  ou  então  serem  editadas  leis  exatamente  para  mudar

entendimentos do Judiciário. E, qual o problema vislumbrado? As consequências do Projeto

de Lei 3799, de 2019, que acrescenta o requisito de que o direito real de habitação só se mantêm

na sucessão até a formação de nova família Eros (casamento ou união estável) do beneficiado,

o que modifica a jurisprudência já posta de que o beneficiado não precisa manter a fidelidade

na morte, para garantir seu direito a moradia. 

Qual a problemática para a poliafetividade não reconhecida como família? Caso sejam

feitas  uniões  estáveis  parciais,  ou  mesmo  totais,  para  conceder  o  benefício  elas  eram

invisíveis.  Mas  caso  se  continue  com  elas,  elas  se  tornariam  visíveis  e  passíveis  de

apontamento  para  cancelamento  do  benefício.  Ou  seja,  além  do  Estado  não  conceder  o

benefício,  ele  incentiva  quem ganhá-lo  a  se  desfazer  do  restante  da  poliafetividade  para

permanecer com direitos.
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Ou seja,  a  luta  pelo  acesso  à  justiça  dado  por  segurança  jurídica  nas  relações  e

previsibilidade  das  suas  consequências  não  se  dá  apenas  em  uma  fronte.  Usando  como

analogia o déficit habitacional e a moradia inadequada, o que o Judiciário e o extrajudicial

fazem ao conceder status mais direitos (sociedade de fato) é tirar as pessoas da poliafetividade

do déficit habitacional e por em moradias inadequadas. Mesmo se as constituir como família,

pode uma lei com um sopro por toda a estrutura jurisprudencial abaixo. No entanto, cada

negativa  ou  concessão  aponta  para  um  clamor  social,  que  para  ser  totalmente  atendido

demanda  atuação  legislativa.  Não  coincidentemente  a  união  estável  perdeu  seu  caráter

“espúrio” no Direito não só pela atuação da jurisprudência, mas pela sua consolidação na

Constituição e na Lei.

No caso da poliafetividade, o acesso à justiça se encontra em trazer consequências

claras  para  esse  tipo  de  relacionamento,  que  existe  no  mundo  dos  fatos.  O  fim  do

relacionamento  pela  sucessão  gera  uma  pressão  econômica  mais  grave  sobre  os  cofres

públicos, porque diferente dos relacionamentos convencionais em que haveria um vulnerável,

nesse caso há, pelo menos, dois. E, se tratando de moradia, a falta do direito real de habitação

pode causar um custo dobrado para os programas de políticas públicas de moradia e para o

Judiciário. Isso se justifica pelo efeito do stress da necessidade, que pode gerar o rompimento

dos integrantes sobreviventes, procurando cada qual individualmente seus direitos. 

E, essa busca por direitos individualmente pode gerar decisões diferentes para pessoas

na mesma relação, o que aprofunda ainda mais o enriquecimento ilícito e a injustiça, que é o

que ao fim e ao cabo a Constituição Federal e o Código Civil querem evitar em qualquer nível

de interação entre os particulares, e não só no familiar. Ainda mais em um âmbito social em

que se tem ganhado mais espaço as entidades familiares formadas pela socio afetividade e

multiparentalidade, saindo de uma pegada centrada em formas e caminhando para uma mais

centrada na garantia da pluralidade das relações humanas.

Glanz, em sua obra, faz um paralelo entre o pós-moderno e o contexto familiar que o

Direito tem sido chamado a resolver: 

O  termo  pós-moderno  significa  a  natureza  da  vida  familiar  atual  contestada,
ambivalente  e  indecisa.  O  pós-modernismo  não  é  um  novo  estágio  do
desenvolvimento  da  família,  mas  a  descrença  nos  estágios  ordenados.  Um
movimento de recuo e de avanço, em que as pessoas recebem padrões antigos e
tentam outros novos, tornando as famílias mais democráticas, mas a instabilidade
tem sido maior que a democracia (GLANZ, 2005, p.55).

Assim sendo, afirma-se que a instabilidade é tônica da pós-modernidade. Tal fato se

pode provar em alguns momentos se defende a dignidade humana e a pluralidade familiar

constitucional  como  medida  inclusiva  da  família  eudemonista  brasileira.  E,  em outros,  é
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aberto para votação o projeto de lei 6.583/13, ou também conhecido como Estatuto da família,

de caráter excludente. Não se precisa sair da mesma “casa” para perceber isso; o mesmo CNJ,

que  liberou  a  conversão  do  casamento  direto  homoafetivo  justificado  pela  dignidade  da

pessoa humana, não afastou a monogamia utilizando o mesmo motivo. O desafio da pós-

modernidade tem sido enfrentar a instabilidade e a intolerância.

Essas estranhezas que possibilitam em um mesmo ordenamento jurídico permitir  e

proteger  relações  familiares  monoparentais,  em que  não  há  sexo  (ou  o  Estado  liberou  o

incesto?) ou mesmo famílias de um indivíduo (Lei do bem de família). Nessas relações não há

que se falar em monogamia; porém é repudiada a união familiar com mais de dois parceiros. 

Diante disso, Fiúza e Poli apresentam uma noção de “pânico moral”, que auxilia ao se

tentar explicar a resistência jurídica aos arranjos não monogâmicos:

O pânico moral pode ser compreendido, numa acepção mais abrangente, como o
consenso, partilhado por um número substancial de membros de uma sociedade, de
que determinada categoria de indivíduos estaria ameaçando a estrutura social e a
ordem moral.  A partir  dessa suposta ameaça,  confabulam que seria  necessário o
fortalecimento do aparato de controle social, provocando a promulgação de novas
leis,  orientando  a  atuação  estatal  por  políticas  públicas  capazes  de  imprimir
hostilidade e condenação pública a determinado estilo de vida (FIUZA, 2006, 162-
163).

A partir disso concluem que: "As reações a comportamentos não convencionais quase

sempre  são  marcadas  por  julgamentos  não  realistas  e  imponderados  a  respeito  das

consequências coletivas  de estilos de vida particulares." (FIUZA, 2006, p.163).  Não raras

vezes é possível encontrar argumentos que abarcam comparações a atos criminosos, como o

fez o Ministro Noronha, ou mesmo o posicionamento de Regina Silva, para quem a aceitação

da poliafetividade destruiria a família, os mesmos argumentos foram atribuídos alguns anos às

uniões homoafetivas quando em pauta.

É um conceito que se liga às reações sociais, que se manifestam muito mais ao nível

de temor de um fato interpretado como perigoso, do que pelo perigo real que ele representa,

sendo esse temor imbuído de ameaça a perda de posições, interesses e valores. E, se o pânico

moral se propagar, há a correlata necessidade de reafirmação de valores ditos tradicionais, da

ordem social pseudo idealizada e desejada:

Assim  como  a  liberação  da  união  estável  e,  posteriormente,  do  casamento
homoafetivo a única grande mudança social  foi  permitir que pessoas que tinham
vontade de realizar o ato pudessem realizá-lo. Ao contrário dos mais alarmistas não
há  um  histórico  de  que  pessoas  foram  cooptadas,  obrigadas,  induzidas  ou
"convertidas" a essa "nova" modalidade familiar.
Nesse  sentido,  o  “pânico  moral”  deve  ser  combatido,  o  fato  de  alguns  não
concordarem com o estilo de vida de outros, não é suficiente para negar direitos
individuais de livre constituição de família. Deve ser respeitada a individualidade do
ser  humano,  mesmo  que  o  poliamor  não  siga  a  monogamia  como  modelo  de
felicidade (MINT, 2008).
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O pânico moral se evidencia quando nem ao menos se pode relatar em escritura o que

se  quer  declarar,  quando  se  compara  um instituto  ao  assassinato  ou  quando se  diz  “que

vivam”, mas o que quer completar seria “longe dos meus olhos e da minha proteção”.  É

importante verificar que as escrituras públicas hoje também têm a função de documentos

históricos, que elucidavam os usos, costumes e vontades da época. A pergunta que se impõe a

partir desse pensamento é: será que se quer apagar essa vontade de maneira histórica? Será

que permitir  que se declarem permitiria no futuro que considerassem errada a decisão de

negar?

A verificação do certo e errado para a questão da "família" não é algo universal, mas

cultural e principalmente pessoal, conforme argumenta Derose:

A verdade é que cada um tem a sua noção do que é certo e do que é errado. A
tendência  das  pessoas  é  sempre  considerar  normal  e  correto  o  que  se  está
acostumado e imoral o que for divergente da própria cultura. Porém, na observância,
convivência e interação com a realidade de outros países, observa-se a ignorância
que é aceitar apenas uma cultura como certa e moral. Por acreditar nisso, vários
foram os conflitos entre os povos, já que ver os outros como pagãos, hereges, infiéis,
indignos ou até mesmo desalmados, legitimava ações de destruição, estupro, tortura,
escravização e matança (DEROSE, 2015, p.37).

Nesse  ponto,  afirma  a  professora  Tartuce  (2017)  quando  peca  o  julgador  ao

argumentar no campo da validade, mais especificamente no campo da ilicitude do objeto. No

entanto, tal fato ainda encontra respaldo na visão do poliamor como um todo e não na sua

modalidade específica - poliafetividade. Isso veio a propiciar terreno fértil para florescer na

discussão a visão da incompatibilidade e necessidade de atuação legislativa direta, já que o

poliamor teria  uma fluidez estranha aos laços  firmados pelas demais  famílias,  recordando

apenas a família socioafetiva, diferentemente da poliafetividade. 

A questão do julgamento deveria ser abordada no campo da eficácia, caso tivessem

diferenciado poliamor de poliafetividade, já que seria válido por expressar uma declaração de

vontade sem vícios, uma vez que a fidelidade monogâmica não poderia ser imposta às uniões

estáveis. Seus efeitos, dependeriam então, das circunstâncias fáticas e da análise ou não de seu

teor pelo Poder Judiciário ou por outro órgão competente: 

No que diz respeito ao objeto do negócio em estudo [...],  a monogamia não está
expressa na legislação como princípio da união estável, mas apenas do casamento,
eis que o Código Civil enuncia que não podem casar as pessoas casadas, sob pena de
nulidade do casamento (arts. 1.521, VI, e 1.548). Em relação à união estável, muito
ao contrário, admite-se até que a pessoa casada tenha um vínculo de convivência,
desde que esteja separada judicialmente, extrajudicialmente ou de fato (art. 1.723, §
1º, do CC/2002, em leitura atualizada), o que denota um tratamento diferenciado a
respeito  da  liberdade  de  constituição  das  duas  entidades  familiares.  Quanto  aos
deveres do casamento, é cediço ser a fidelidade o primeiro deles (art. 1.566, I, do
CC/2002). Por seu turno, em relação à união estável, o art. 1.724 do Código Civil
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não deixa dúvidas, ao estabelecer que ‘as relações pessoais entre os companheiros
obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e
educação dos filhos’. Pelo senso comum, a lealdade engloba a fidelidade. Mas não
necessariamente, pois é possível que alguém seja leal sem ser fiel. Imagine-se, nesse
contexto,  um relacionamento de maior  liberdade entre os companheiros,  em que
ambos informam previamente que há a possibilidade de quebra de fidelidade, e que
aceitam tais condutas (TARTUCE, 2017).

No sentido de reconhecer esse prestígio ao enlaçamento afetivo dos companheiros, e

sem exigências mais formalistas, pensando em um acesso à justiça Dias veio a argumentar:

Excluir do âmbito da juridicidade entidades familiares que se compõem a partir de
um elo de afetividade e que geram comprometimento mútuo e envolvimento pessoal
e  patrimonial  é  simplesmente  chancelar  o  enriquecimento  injustificado,  é  ser
conivente com a injustiça (DIAS, 2017, p.49).

Essa linha de pensamento afetivo tem ganhado adeptos, como os votos vencidos no

STF e no CNJ,  mas ainda é  parte  da caminhada.  O que faz perceber  que o Direito  tem

diversos campos de batalha não estanques, mas sim interconectados (Judicial, extrajudicial,

legislativo), cada qual influenciando o outro. No entanto, por haver ainda um forte debate, a

depender dos olhares dos que operam o Direito, a poliafetividade fica entre um limbo entre

ser familiar, próxima a união estável, e ser concubinato. Isso interfere no aproveitamento da

construção jurisprudencial, já que não se sabe se aplica a jurisprudência da união estável ou

do concubinato ao caso concreto.

Por haver esse conflito de visão, o que se percebe é que cada família invisibilizada tem

que  percorrer  os  mesmos  caminhos  das  já  reconhecidas,  fazendo  “prova”  que  não  é

concubinato. Assim sendo, o direito real de habitação na sucessão concedida no âmbito do

Direito  de família  não  seria  aplicável  por  força  de lei,  dependendo de  atos  extrajudiciais

complementares  (escrituras  e  testamentos),  além de possível  discussão judicial  analisando

cada caso concreto. 

Ficam ainda resguardados os direitos sobre o patrimônio comum construído juntos, se

reconhecida a sociedade de fato, o que não garante a moradia, podendo ser forçada a pagar

aluguel para demais herdeiros. É apenas, resguardado, como rede de segurança a analogia a

pouca  proteção dada  ao  concubinato,  resguardando indenização por  prestação de  serviço,

quando na verdade havia uma vida comum em conjunto. O que, ao final, não resguarda o

direito  à  moradia,  fazendo  com  que  se  pressione  os  gastos  estatais  com  a  máquina  do

Judiciário  e  com políticas  públicas  de  habitação,  afastando-se cada  vez  mais  da ideia  de

acesso à justiça.



124

CONCLUSÃO

O primeiro capítulo trouxe ao estudo do tema a construção da imagem da família

ocidental. Surge assim de um primeiro momento pela busca de um projeto de segurança e

sobrevivência ao meio. Ou seja, a família é vista como um mecanismo de preservação da

humanidade, e não das pessoas em si.  Já, em um segundo momento, passou a família ser

considerada  um  projeto  de  poder,  se  ligando  a  ideia  sado/  masoquista  de  submissão  e

subserviência, ou seja, só há poder se há quem exerce o poder e quem sofra o exercício desse

poder. Dessa maneira, toda força política fez regramentos para controlar quem fica dentro e

quem fica de fora desse poder. É nessa fase que vai sendo construída a família "tradicional"

ocidental,  tendo  como  balizas  as  características  de  ser  perpétuo;  matrimonial;  patriarcal;

sanguíneo/ legítimo; heterossexual; e monogâmico. Talvez seja esse o estágio mais longo, que

ainda hoje deita raízes no solo do ideário de família.

No  entanto,  as  mudanças  sociais  da  busca  por  igualdade  e  fraternidade  acabou

trazendo a família para uma nova situação, a de que ela é formada por um projeto de vida,

conjugando o projeto de segurança, de poder com o afeto e a primazia da vontade, convivendo

todos no mesmo momento. Esse estágio foi fruto das lutas sociais, como o feminismo, a causa

homoafetiva  e  a  mudança  de  ótica  para  um Direito  mais  voltado  para  a  afetividade  e  a

felicidade dos indivíduos, assim como a participação mais ativa da própria Sociedade. Esse

novo projeto,  visibilizou novas modalidades  de família,  retirando o monopólio da família

matrimonial  e  trazendo para luz do Direito  famílias  que só existiam no mundo fático.  O

projeto de vida de cada um seria pautado pela busca da felicidade e autonomia da vontade,

podendo ser voltado tanto para o afeto quanto para o poder.

Assim, o primeiro capítulo demonstra que a sociedade brasileira vem caminhando de

um conceito extremamente fechado e regrado de família para um conceito relativamente mais

aberto. Sendo mais aceito um conceito de família em um processo de construção constante,

não seguindo uma linha reta, tendo seus momentos de vanguarda e de conservadorismo, o que

aponta  que  o  Direito  não deve  ser  excessivamente  conservador  ao  ponto  de  imobilizar  a

construção da família. Assim como também não excessivamente vanguardista tornando todo

enlace amoroso em família, já que isso implodiria a relevância da família. Dessa maneira, a

forma mais saudável é reconhecer que a proteção especial à família deve ser estendida a todos

que dela necessitam, mas que esta deve permanecer especial.
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Já o segundo capítulo apresentou pontos relevantes para diferenciar a poliafetividade

de  outras  relações  não  monogâmicas,  apresentando  seu  florescimento  nos  anos  de  1960.

Primeiramente, que ela é um fato social que se adapta a localidade e cultura de seus adeptos,

visto  que  foi  percebida  diferenças  no  trato  quando  nos  países  anglo-saxões  e  nos  países

latinos. Foi possível inferir que a depender da localidade alguns princípios éticos se tornam

mais relevantes que outros, trazendo para o Brasil um poliamor muito mais ligado à ideia de

liberdade do que o americano/ inglês, que se baseia mais na igualdade. Tal aspecto faz com

que  seus  conceitos  variem,  sendo  um  denominador  comum  de  ser  uma  prática  amorosa

pautada na autonomia da vontade de se viver com mais de um em um relacionamento, tendo

todos os envolvidos consciência e aceitação. A ligação entre seus membros vai além do sexo,

mas também sob o prisma afetivo e possivelmente patrimonial e assistencial. 

Nesse sentido, é possível já fazer conexões com o poliamor e o poliafeto com o Direito

brasileiro, apresentando um projeto de vida das pessoas envolvidas e saindo de um processo

de construção do é família de cima (Estado) para baixo(indivíduos). Com isso em mente, se

observa  que  os  praticantes  de  poliamor  não  necessariamente  têm  o  intuito  de  constituir

família,  ou  se  considera  como  tal.  Tendo  assim,  em  suas  modalidades  listadas,  a

poliafetividade como o modelo de relacionamento do poliamor que almeja ser considerada

família. Integrantes dessa modalidade buscaram os cartórios em algumas regiões do Brasil,

como São Paulo e Rio de Janeiro, para declararem publicamente suas intenções o que gerou

uma polêmica jurídica que despertou a pergunta problema da dissertação. 

Assim,  como  um desdobramento  da  necessidade  de  se  discutir  a  questão  jurídica

quando falecer um dos componentes Eros da relação familiar se levanta a questão do direito a

moradia protegido pelo direito real de habitação sucessória. 

Para tanto, o terceiro capítulo tratou de mostrar vários cenários interconectados com o

problema, apresentando, em um primeiro momento, a importância visceral da moradia para a

sobrevivência  do  ser  humano,  sua  relevância  física  e  psicológica  como  fonte  de  saciar

necessidades  básicas  fisiológicas,  de  segurança  e  de  realização,  bem  como  seus  efeitos

geopolíticos  como  parte  integrante  da  medição  do  progresso  de  uma  nação,  para  aí  sim

mostrar  seu  reconhecimento  como  relevante  incluído  no  rol  dos  direitos  humanos  e

fundamentais.  Nessa  caminhada,  foram  apresentadas  as  diversas  abordagens

multidisciplinares  da  moradia  não  só  na  questão  da  sua  importância,  mas  também  para

verificar o tamanho da deficiência que ainda hoje impera sobre o assunto. Nessa linha foi

apresentado que no Brasil não há apenas falta de moradias (déficit habitacional), mas também
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o uso indevido de imóveis para fins residenciais (inadequações de moradias) que prejudicam,

principalmente, as pessoas mais vulneráveis (baixa renda ou situação de risco). 

Foi  apresentado  que  os  números  são  crescentes,  devido  a  assimetria  do  mercado

habitacional, em que todos necessitam (demandam), mas há pouca oferta, o que faz com que

haja a necessidade de atuação estatal, seja com políticas públicas diretas, em que há saída dos

cofres públicas, seja com políticas públicas indiretas, em que se imputa o ônus de fornecer a

habitação  ao  patrimônio  do  particular  (dando  função  social  a  propriedade).  Dentre  essas

políticas diretas encontra-se o PAC e o PMCMV em que foram investidos bilhões de reais dos

cofres  públicos,  o  que possibilitou a  diminuição do nível  da escalada da necessidade por

moradias, atingindo as pessoas que ganham até 10 salários mínimos.

No  entanto,  dentre  as  políticas  indiretas,  encontra-se  a  que  garante  a  moradia  de

pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, seja econômica, seja afetiva, por causa do

falecimento de um companheiro de projeto de vida familiar. Assim, foi apresentado o direito

real  de  habitação  familiar  com fins  sucessórios,  em que  o  Estado  economiza  dos  cofres

públicas e obriga aos particulares/ herdeiros suportar o ônus. 

Trata-se de um ônus real, que sofreu modificações conforme se avançava e se retroagia

o que era considerado família no direito brasileiro. Era exclusivamente do matrimônio que

seguia  o  regime  legal  de  bens,  passando  para  todos  os  tipos  de  casamento;  depois  para

também a união estável. Interessante foi o apontamento de que o casamento se beneficiou

quando a união estável recebeu permissão para que tivesse o benefício independente de qual

regime legal (1996), mas houve discussão se após o Código Civil de 2002 se estava revogado

o direito protetivo para a união estável pelo fato do Código não mencioná-las expressamente.

Esse ponto demonstra que se não for mantida vigilância aos direitos adquiridos fora da figura

estatal de preferência para família, corre-se risco de retrocesso.

Foram  ainda  apontados  requisitos  legais  atuais  como  um  direito  temporário  e

personalíssimo conferido ao sobrevivente Eros da família. Sendo ele vitalício, não oneroso,

persistindo até ocorrer uma das hipóteses de extinção de uso, que não mais inclui a formação

de nova família Eros. Esse ponto é interessante ainda mais se levar em consideração o Projeto

de  lei  que  pretende  alterar  tal  regramento  para  voltar  a  mencionar  como requisito  que  a

constituição  de  nova  família  Eros  extingue  o  Direito.  Isso  porquê  a  poliafetividade  só  é

invisibilizada na questão de ganhar benefícios, mas poderia ser apontada para a retirada dos

mesmos. Ou seja, caso a poliafetividade não seja reconhecida como família, a continuidade do

relacionamento entre os sobreviventes pode caracterizar “nova família” e assim ser suficiente

para a expulsão ou cobrança do aluguel do beneficiário.
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A partir disso, foi escrito o quarto capítulo com o intuito de responder como se aplica

o direito real de habitação sucessório no caso da família invisibilizada da poliafetividade. Para

tanto, o capítulo inicia mostrando o estado da arte no Direito, o embate administrativo em que

os cartórios extrajudiciais começaram a lavrar escrituras de uniões poliafetivas para tentar

colocar a alcunha de direito de família aos que vivem esse tipo de relação. Foi interessante

observar, no decorrer das exposições, que alguns atos foram lavrados com o intuito de serem

plenamente  aplicados  ao  Direito  brasileiro,  enquanto  outros,  já  em  uma  visão  menos

vanguardista, de que essas pessoas pudessem declarar sua vontade, mesmo que não alcançasse

nenhum efeito prático com o ordenamento atual.

A busca pela contratualização é um passo que remete a própria cultura ocidental que

foi se formando em volta de contratos, direitos e deveres, tendo o contrato ganhando o condão

de dar segurança e notoriedade. Essa busca é fruto de um momento em que há multiplicidade

de identidades, relacionamentos e vínculos. Tendo grupos notoriamente rechaçados, como os

homoafetivos, conseguido a legitimação do Direito/ Estatal de sua relação, antes só de fato,

como também da multiparentalidade sendo aceita pelo Direito e facilitado seu exercício (pode

ser feito via cartório). Em ambos os casos, é a formalização da vontade, feita em Cartórios

Extrajudiciais,  que  conferiu  a  documentação  que  deu segurança  e  notoriedade para  essas

relações.

Assim, os contratos de união poliafetiva, como apresentados, foram feitos não para

ofender direitos de terceiros, mas numa tentativa de resguardar direitos próprios. A própria

história da família brasileira está repleta de ações e questões judiciais em que a família de um

dos membros de uma relação (seja união estável ou homoafetiva) tentava descaracterizar a

relação e deixar sem direitos a outra pessoa da relação. Diante desses possíveis problemas e

processos, os contratos trouxeram fé pública de qual é a vontade das partes, sendo um dos

mais reconhecidos a escritura de união estável. No entanto, deve ser destacado que não é só

esse  o  fator,  já  que  o  testamento  e  um contrato  celebrando  direitos  e  deveres  como um

negócio jurídico também trariam esse efeito. Outro efeito prático perseguido por esse tipo de

contrato é a legitimação da relação perante a Sociedade.  Ainda hoje o Direito é um forte

legitimador social  e  as escrituras públicas  seriam os documentos de maior  fé pública das

intenções da unidade de vivência poliafetiva, não só no intuito de ter segurança, mas de serem

enxergadas como família.

A reação por essa busca foi o Pedido de Providência do CNJ, sendo um marco por ter

sido  a  primeira  decisão  com força  nacional  sobre  o  tema.  Apesar  do  reconhecimento  da

existência os ministros oscilaram, em sua grande maioria, entre a invalidade, por ser objeto
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ilícito e contra a cultura/ princípio monogâmico/ cristão e que se poderia lavrar a escritura,

mas ela seria ineficaz. Só valeria como declaração de vontade simples sem efeitos no mundo

jurídico,  e mesmo o que falou a favor contribuiu pouco no quesito como seria dada essa

eficácia. O que se percebeu no julgado foi a confusão entre poliamor e poliafetividade, caso

tivessem  sido  tratados  de  forma  separada  a  interpretação  poderia  ter  evoluído  mais  e

adentrado na norma.

Com a via administrativa do CNJ fechada,  buscou analisar o campo de batalha do

Judiciário em números,  seus custos e prazos.  Primeiramente,  analisando as estatísticas foi

possível  perceber  boas  novas  em que  conseguem ser  finalizados  mais  processos  do  que

ingressam por  ano,  sendo que para cada 10 processos  que  ingressaram,  11 processos  em

“estoque” foram finalizados. Além disso, o tempo de espera pelo fim do processo caiu para 4

anos e 10 meses em 2018, apesar da preocupante média de acrescer 5 anos e 11 meses se

precisar executar a decisão judicial. Ainda, analisando os números de custo de cada processo,

cada qual custaria, ao ano, R$ 2.939,32, sendo que se levar em consideração seu tempo médio

de 4 anos e 10 meses, custaria no total R$ 14.208,16.

De posse desses números foi possível concluir que apesar da melhora ainda é muito

penoso levar quase 5 anos, em média, esperando que terceiros (mesmo que esse terceiro seja o

Poder Judiciário) diga que seu relacionamento é legítimo ou não. Para além disso, o custo da

não regulação em qual direito se enquadra a poliafetividade custa em tempo para o Judiciário,

em um momento que se vive a desjudicialização de casos que poderiam ter uma abordagem

extrajudicial,  bem como financeiramente,  ainda  mais  quando se trata  de vulneráveis,  que

normalmente possui gratuidade de justiça. Assim, diversos casos que poderiam não ingressar

no  Judiciário  estão  sendo  discutidos  por  um  alto  custo  e  diminuindo  a  velocidade  das

decisões, por demandar que cada juiz, teoricamente, se especialize no assunto.

Além disso, a formação de uma jurisprudência nos Tribunais brasileiros é advinda da

junção de decisões reinteradas no tempo, ou seja, possui como elemento um grande volume

de processos e que se repitam durante um longo período de tempo. Um caso levantado foi o

do  divórcio  que  levou  33  anos  se  consolidando  na  jurisprudência,  para  só  depois  ser

cristalizado como regramento jurídico.

Como já exposto a poliafetividade busca se espelhar nos direitos já angariados pela

união estável. Ao refletir sobre isso a última parte do quarto capítulo se dedicou em definir

quais  seriam  os  possíveis  direitos  aplicáveis  a  poliafetividade,  tendo  como  parâmetro  o

próprio caminho seguido pela jurisprudência da união estável. 
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Tendo esse parâmetro consegue se ver através de quais direitos se alcançaria o direito

real  de habitação sucessório  e  vias  alternativas  para  o mesmo.  Colocando também como

baliza a vedação ao enriquecimento ilícito, analisou o direito das obrigações, que é o direito

mínimo aplicado ao concubinato, que é o tipo de relacionamento tratado como impuro. Assim,

por  ser  ele  o  mínimo,  ele  é  a  rede de segurança das  famílias  invisibilizadas,  como a do

poliafeto, não tendo no rol de tais direitos o direito real de habitação, não havendo proteção

quanto a moradia, apenas ressarcimento por serviços prestados. Outro campo jurídico seria a

de ser considerada como sociedade de fato, em que seriam partilhados os bens que fossem

adquiridos pelo esforço comum, independentemente da situação conjugal.  Nessa linha,  há

direito a propriedade de bens, mas não abraçam a questão do direito real de habitação na

sucessão, ou seja, os demais herdeiros podem mover ação para retirada da pessoa ou obrigar o

pagamento de aluguel proporcional.

Por fim, a visão da aplicação do direito de família, em que se aplicaria por analogia os

direitos da união estável, considerando todos os componentes Eros da família no momento

sucessório, não sendo considerada nova família a simples continuidade da unidade afetiva

sobrevivente. Nesse caso, o direito real de habitação sucessório seria plenamente aplicável,

ocorrendo de forma automática e sem necessidade de registro desse direito no cartório de

registro de imóveis.

No  entanto,  sem  a  escritura  de  união  poliafetiva  a  única  forma  aberta  seria  a

declaração judicial  para ser reconhecida como família.  Outras soluções fora do Judiciário

foram proposta para garantir o direito real de habitação, como: 1) escrituras de união estável

entre partes da relação, contudo o caso poderia o sobrevivente com direitos afastar da fruição

os sem direitos ou ser forçado a isso para que não seja configurada nova unidade familiar

Eros. 2) Ou uniões estáveis em arranjo combinatório, o que os herdeiros poderiam judicializar

tentando afirmar que houve fraude a vedação do CNJ de não elaborar uniões poliafetivas; 3)

elaboração de testamentos, que todos teriam que fazer, mas que corriam o risco de, a qualquer

tempo, um deles mudar de ideia e retirar direitos, além da própria discussão no Judiciário

pelos demais herdeiros tentando enquadrar em concubinato a relação para retirar direitos; 4)

elaborar  escritura  de  doação,  que  além do problema de  ser  uma solução onerosa,  já  que

envolve imposto estadual, também incorre no mesmo risco de judicilização por concubinato.

Ao  observar  os  riscos,  percebe-se  que  a  busca  pelo  Direito  é  uma  questão  de

legitimação social, retirada da alcunha de concubinos, e de segurança, por já estar definido

nos bons momentos quais direitos vão existir nos maus momentos. E, ao analisar a caminhada

jurisprudencial  das novas famílias,  percebe-se que as novas famílias Eros já reconhecidas
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foram, em algum momento, enquadradas como concubinato, sendo exemplos claros a união

estável e a união homoafetiva.

Dessa forma, ao analisar os votos dos julgados do CNJ, quanto ao poliamor,  e de

julgados mais antigos do STF, quanto a família paralela, se percebe essa mesma tendência de

enquadramento. Apesar dos votos vencidos já ventilarem os novos ares de que as famílias

hoje tem como base o afeto, e não a forma, ainda é percebido nos votos vencedores visões

fechadas de família como: se não está na literalidade, cai no concubinato. A união estável é

um “embrião” do casamento,  como se fosse uma etapa e  não outro tipo de família;  cabe

indenização por serviços domésticos prestados, quando na verdade a pessoa vivia um projeto

de vida em comum. Soma-se a isso o julgamento no STF sobre o Recurso Extraordinário com

repercussão geral sobre a família paralela (fora do sistema em série), em que a Procuradora

Geral da República em 2019 expressamente diz que é um caso que pode dar ao concubinato

direitos, e não a família paralela.

Assim, o que se percebe quanto a que direito aplicar para a poliafetividade é que sua

figura jurídica varia conforme o olhar de quem a observa. Assim como o Gato de Schrödinger

estava vivo e morto ao mesmo tempo até se abrir a caixa, a poliafetividade é e não é família

até que se abra a caixa da questão do concubinato e da monogamia. Dessa forma, não há um

parâmetro ainda seguro de aplicação de jurisprudência já construída para a união estável pela

incerteza  dos  julgadores  se  a  família  poliafetiva  está  mais  próxima  da  união  estável

(concubinato do passado), ou do concubinato (do presente).

E, o que se constata a partir daí são as consequências jurídicas e fáticas dessa escolha

moral do Estado:

1)  Expõe  um  número  crescente  de  pessoas,  a  inconsequência  jurídica  de

relacionamentos, o que cria um maior número de vulneráveis em que no momento do luto

terão ainda que lidar com as incertezas de continuar tendo uma moradia. Essas incertezas

gerarão aumento do fluxo de pessoas no Judiciário por décadas,  e por serem pessoas em

situação de vulnerabilidade estarão em grande parte sobre o pálio da justiça gratuita, já que

metade da população brasileira recebe até 1 salário mínimo. Isso gerará custos pessoais e aos

cofres  públicos,  na  contramão  das  normativas  que  incentivam  a  desjudicialização.  Não

havendo, ainda, a reciclagem de jurisprudência por não se definir por imaturidade social, se a

poliafetividade é mais próxima ao concubinato ou à união estável.

2)  Para  além  disso,  já  há  um  déficit  crescente  no  Brasil  referente  à  necessidade

habitacional, o que agrava o problema ou gera o aumento de inadequações habitacionais. Tais

fatores diminuem o índice de desenvolvimento humano dos municípios, e consequentemente
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do país, afetando internacionalmente a visão que os outros países têm do progresso da nação

brasileira. Além do problema internacional, por óbvio gera aumento dos problemas internos já

que diminui a sensação de segurança e garantia das necessidades fisiológicas básicas do ser

humano, fazendo com que o Estado tenha que implementar mais políticas públicas diretas

para tentar frear o déficit habitacional crescente. E, analisando os números dos programas

recentes, apesar de eles serem considerados os mais amplos programas habitacionais feito

pelo país e terem investidos bilhões dos cofres públicos, a verdade é que apenas amenizou o

problema.

3) Dessa forma, fica afastada a política pública indireta do direito real de habitação na

sucessão quando falece um componente Eros da família poliafetiva, tornando os invisíveis

parte  da  massa  de  vulneráveis  que  acabam onerando  o  Estado.  Tendo  ainda  alternativas

extrajudiciais, como escrituras e testamentos, como paliativo e forma de vocalizar e deixar

eternizada, através dos livros dos cartórios de Notas, a declaração de um projeto de vida em

comum  e  sua  intenção  familiar  frustrada.  Resguardados  direitos  mínimos,  tal  qual  o

concubinato ou indo além impedindo o enriquecimento ilícito ao dividir bens que se faça

prova que houve esforço comum para aquisição.

4)  Contudo,  importante  que  se  frise,  que  se  o  Estado  nada  produz,  quem  acaba

pagando pela escolha moral do Estado, e pelas lutas dos cidadãos que buscam ter direitos

reconhecidos, no final das contas é a Sociedade como um todo.

Vale  nota publicação recente (21/10/2020) da Folha de São Paulo que reproduziu

declarações contundentes do discurso do Papa Francisco sobre o direito de união civil para os

homossexuais: “Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas

de  Deus  e  têm  direito  a  uma  família  .  Ninguém  deveria  ser  descardo  [dela]  ou  ser

transformado em miserável pro conta disso.”. E, complementa dizendo “O que temos que

criar é uma lei de união civil. Assim, ficam legalmente protegidos. Posiciono-me por isso”

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). Assim, inusitadamente, percebe-se uma realidade em que

o  líder  da  Igreja  Católica  consegue  separar  fé  e  legalidade  na  temática  da  família,

preocupando-se  com  a  proteção  dada  a  pessoa,  mas  o  Estado  laico  permanece  fazendo

escolhas morais, no tocante às famílias.

 ”

Assim,  a  escolha  moral  de  deixar  para  o  tempo  decidir,  não  estabelecendo

consequências  jurídicas  claras,  gera  um  ônus  administrativo,  social  e  financeiro  para  a

Sociedade, fora o próprio ônus pessoal de quem vive a relação que pode ou não ter direitos. O

que demonstra que a escolha da monogamia como única via pelo Estado vai contra a função
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dada pela Constituição Federal de ser protetor da família, gerando segregação e afastando o

acesso à justiça. Sendo uma conquista civilizatória importante a da liberdade em constituir sua

própria família e ter suas escolhas livres garantidas sem o risco de perder o teto sobre as

cabeças, apesar da imaturidade ou projetos alheios.
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