
 
 

¹Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Estudante de Direito pela Faculdade Santa 

Rita de Cássia. E–mail: alexmedeiros.adm@gmail.com 
2Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Estudante de Direito pela Faculdade Santa 

Rita de Cássia. E–mail: anagabrielly.dir@hotmail.com 
3Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Estudante de Direito pela Faculdade Santa 

Rita de Cássia. E–mail: gabrielmomente2021@gmail.com 
4Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Estudante de Direito pela Faculdade Santa 

Rita de Cássia. E–mail: nayaracarolinesf@gmail.com 

 

O DIREITO A PENSÃO POR MORTE PLEITEADO POR AMANTE 

                     Alex Dias de MEDEIROS¹  

       Ana Gabrielly Silva VALENTINO² 

                Gabriel Momenté MOREIRA³ 

      Nayara Caroline Silva de FREITAS4 

 

RESUMO: Para se determinar o direito existente na vara de família é necessário se atentar a diversos 

aspectos, tanto previstos em lei, quanto doutrinários, frente a evolução social, levando em consideração a 

subjetividade no entendimento por entidade familiar. É notório que a sociedade evolui constantemente, 

haja vista que o direito de família sofreu diversas alterações ao longo das Constituições que regeram o 

nosso ordenamento jurídico. Além da Constituição, o Direito de família também é regido por normas 

gerais, trazendo suas formas de reconhecimento e de nulidade. Apesar de diversas críticas acerca de 

uniões coexistentes, fica decidido que o Brasil é um país monogâmico e assim deve valer de repercussão 

para decisões nesse sentido, assim não reconhecendo uma segunda união mesmo de longa duração. 

PALAVRAS-CHAVE: Evolução; Família; Reconhecimento 

ABSTRACT: In order to determine the existing law in the family court, it is necessary to pay attention to 

several aspects, both provided for by law, and doctrinal, facing social evolution, taking into account the 

subjectivity in the understanding by a family entity. It is clear that society is constantly evolving, given 

that family law has undergone several changes throughout the Constitutions that governed our legal 

system. In addition to the Constitution, family law is also governed by general rules, bringing its forms of 

recognition and nullity. Despite several criticisms about coexisting union, it is decided that Brazil is a 

monogamous country and thus should be of repercussion for decisions in this regard, thus not recognizing 

a second union even of long duration. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao se falar em Direito, entidade familiar e seu reconhecimento, é necessário 

entender que o Direito se encontra em constante evolução, portanto, é necessário se 

atentar que a instituição familiar, assim como a sociedade, em busca dessa evolução, é 

influenciada por diversas maneiras, podendo ser advindas de aspectos religiosos, 

culturais, profissionais, sexuais, sociais, entre outros.  

Como metodologia, a fim de compreender como o operador do direito chegou ao 

determinado entendimento, assim, tendo em vista estas considerações, pretende-se aqui 

empreender brevemente uma incursão pelo ordenamento jurídico, levando em conta 

suas alterações diante da evolução da sociedade, influenciando a Carta Magna que rege 

o país, além do entendimento doutrinário para aplicação de princípios do Direito de 

Família. 

Diante disto, após a análise de todos os fatores apresentados que podem levar a 

uma demanda judicial, chegando a decisão sobre o Direito pleiteado pela pessoa do 

amante acerca da pensão por morte, fica claro o porquê do julgador assim tê-la tomado, 

pois é necessário se atentar ao impacto que esta decisão causará em demandas futuras 

no mesmo sentido, pois mesmo o entendimento acerca de entidade familiar possuir uma 

certa subjetividade em sua interpretação, é necessário que se crie um norte no 

ordenamento jurídico.  

2. O REGIMENTO DO DIREITO DE FAMÍLIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO FRENTE A EVOLUÇÃO SOCIAL 

O ordenamento jurídico brasileiro se inspirou no direito canônico e no direito 

português, este que por sua vez, se orientavam no casamento como formador da família 

legítima, diante disto, tendo em vista que o ordenamento jurídico tem por base a 

hierarquia em relação a Carta magna, que por sua vez, ao longo da história do Brasil, 

foram um total de 7, sejam elas outorgadas ou promulgadas, é necessário compreender o 

avanço do direito e da sociedade, frente a estas normas que devem ser observadas para 

um convívio social. 

A evolução das Cartas Magnas, tem por início, a Constituição Política do 

Império do Brasil de 1824, trazia em seu artigo 5º. “A Religião Catholica Apostólica 

Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão 

permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 
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forma algum exterior do Templo.” Assim sendo, prevalecia a doutrina que atribuía à 

religião exclusiva competência para regular as condições, forma do casamento e 

também julgar a validade do ato, porém, apesar da Constituição imperial legitimar sobre 

os cidadãos brasileiros, seus direitos e garantias, não trouxe nada de especial sobre a 

família e o casamento, salvo sobre a família imperial e sua sucessão no poder. 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve uma 

separação entre a Igreja e o Estado, começou a ser regulado e validado apenas o 

casamento realizado através das normas do decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, assim 

permitindo a celebração de um contrato, antes ou depois do matrimônio em suas 

respectivas religiões. Em 26de junho de 1990, veio o decreto 521 que já em seu Artigo 

1º trouxe, “O casamento civil, único válido nos termos do art. 108 do decreto n. 181 de 

24 de janeiro último, precederá sempre as cerimonias religiosas de qualquer culto, com 

que desejem solenizá-lo os nubentes.” Com a Constituição Republicana de 1891, 

também não houve uma disciplina especial acerca da família, porém em seu § 4º do 

artigo 72, só reconhecia o casamento civil, cuja celebração sendo gratuita. 

A Constituição 1934, foi a primeira a consagrar direitos sociais e também trouxe 

acerca da família em seu capítulo I do título V, trazendo a proteção especial do Estado 

para com a família, constituída pelo casamento indissolúvel. Trouxe também o 

casamento religioso com efeitos civis em seu artigo 146, onde diz, “O casamento será 

civil e gratuito a sua celebração. O casamento perante ministro de qualquer confissão 

religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, 

todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a autoridade civil, 

na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição 

sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil. O 

registro será gratuito e obrigatório. A lei estabelecerá penalidades para a transgressão 

dos preceitos legais atinentes à celebração do casamento.” Já a Constituição de 1937, 

também trouxe sobre a família do artigo 124 ao 127 e apenas reiterou que a família é 

constituída pelo casamento indissolúvel, não se referindo a sua forma. 

A Constituição de 1946, em seu capítulo sobre família, também trouxe a 

proteção do Estado e a equiparação do casamento religioso ao civil se, observados os 

impedimentos e as prescrições da lei. Com relação a família, também trouxe em seu 

artigo 164, a assistência à maternidade, à infância e à adolescência, além do amparo de 

famílias de prole numerosa, pela lei. Os conceitos de família, previstos no artigo 163 
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desta Constituição, foram mantidos na Constituição de 1967 em seu artigo 167 e na 

Emenda nº 1 de 1969, no artigo 175. 

Por fim, com relação a evolução em direito de família, no que se trata de Carta 

Magna, ao ser promulgada a Constituição Federal de 1988, também chamada de 

Constituição cidadã, pela evolução trazida em relação aos direitos da personalidade e da 

família, entre eles o reconhecimento de novas entidades familiares, a igualdade dos 

cônjuges e dos filhos e a facilitação do divórcio, em seu artigo 226 e §§. Vale destacar o 

reconhecimento da união estável em seu § 3º do referido artigo que diz, “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Além das 

Constituições, vale ressaltar que ao longo do tempo, também há Leis especiais como no 

caso do Código Civil de 2002, com a finalidade de regulamentar o casamento e a 

constituição de família. 

Com a constante mudança da instituição familiar, seja por aspectos religiosos, 

culturais, profissionais, sexuais e sociais, atualmente a família é referente ao indivíduo, 

onde a sociedade aceita, com relação ao princípio da democracia, diversas formas de 

entidades familiares, respeitando a diferença entre elas. Diante destas realidades e 

diferentes tipos de relacionamentos, o conceito de família tornou-se mais subjetivo, haja 

vista que, cada um possui elementos próprios, sejam elas matrimoniais, de uniões 

estáveis, monoparentais ou de uniões homoafetivas. 

A atual Constituição Federal, trouxe o reconhecimento da união estável em seu 

artigo 226, § 3º, nos seguintes termos: “Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida 

a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

a sua conversão em casamento”. Esta que diferente do casamento que é formal, com 

consentimento de manifestação perante um juiz, representante do Estado, pode ser de 

todas as formas, verbal ou escrito, particular ou público, inclusive o religioso sem 

efeitos civis. 

Ao se referir a equiparação da união estável ao casamento, vale salientar que, a 

equiparação diz respeito apenas ao Direito das Sucessões. Assim, por exemplo, o 

companheiro deve ser tratado como herdeiro necessário, incluído na relação do artigo 

1.845 do Código Civil. Entretanto, ainda persistem diferenças entre as duas entidades 

familiares, especialmente no âmbito do Direito de Família, como no caso dos elementos 

para a sua caracterização. 
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Segundo o artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar 

a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua 

e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Sendo assim, 

uma diferença entre casamento e união estável se dá em sua formação, pois 

no casamento, o vínculo de duas pessoas é reconhecido e regulamentado pelo Estado e 

não necessariamente devem morar juntos, já na união estável é necessário que o casal 

passe a morar junto. 

Para o reconhecimento de uma união estável, não é exigido um tempo mínimo 

por lei, sendo assim, o aplicador do direito deve analisar as circunstâncias do caso 

concreto para configurar sua existência, tendo como requisitos que a união seja pública, 

contínua e duradoura, além do objetivo de estabelecerem uma família. 

Vale pontuar que, como há a equiparação da união estável o Código Civil trouxe 

em seu artigo 1.723, § 1º que, “A união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a 

pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”. Sendo assim, percebe-se que 

a união estável traz os mesmos impedimentos do casamento, decorrentes de parentesco 

ou de crime. Porém em observância ao inciso VI do artigo 1.521 do Código Civil com 

relação a sua aplicação a união estável, há uma exceção, pois, a norma reconhece a 

possibilidade de o separado de fato ou separado judicialmente constituir união estável 

com terceiro. 

Deve-se atentar se realmente há uma separação de fato, para que não dê origem a 

uma nova figura. Por muitos anos, se usou a expressão concubinato para descrever a 

união estável, sendo concubina a companheira, porém não se deve fazer essa confusão, 

principalmente no que se refere a união estável. 

Pois bem, pelas antigas lições de Álvaro Villaça, o concubinato pode ser 

subdividido em 2, o concubinato puro que se refere a união estável de dois indivíduos, 

sem impedimentos, com a finalidade de constituir uma família e o concubinato impuro 

que trata da união entre pessoas que são impedidas de se casar, estas que não poderiam 

entre si, formarem uma união estável, como no caso da pessoa casada não separada de 

fato. Como exemplo, uma pessoa casada que tem uma amante. 

Atualmente o termo concubinato é usado apenas para descrever uma união em 

que haja causas de impedimento, ou seja, em substituição ao antigo termo de 

concubinato impuro, pois o que antes era descrito como concubinato impuro, nada mais 

é que a união estável, esta que por sua vez está reconhecida de regulamentada por lei. O 
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então concubinato não é tido como uma entidade familiar, mas sim uma sociedade de 

fato, que por sua vez não é de competência Vara de Família e sim da Vara Cível, onde o 

concubino não tem direito a alimentos, direitos sucessórios ou direito à meação, uma 

vez que não se trata de uma entidade familiar. 

E o que seria a entidade familiar? A entidade familiar hoje em dia é vista mais 

do ponto do afeto, valorização da pessoa e de sua dignidade do que na estrita legalidade, 

sendo assim se trata de um entendimento mais subjetivo, ou seja, mais do entendimento 

que a relação discutida configura. Diante da necessidade dessa interpretação de maneira 

mais constitucional dos institutos do Direito Privado, como no caso do Código Civil. 

Portanto, foram surgindo novos princípios do Direito de Família. 

O princípio da proteção da dignidade humana, este que é um direito fundamental 

previsto na Carta Magna que rege o ordenamento jurídico. Este princípio é conceituado 

por Ingo Wolfgang Sarlet como “o reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, 

a última fronteira contra quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a 

impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e garantias fundamentai, 

mas que as restrições efetivadas não ultrapassem o limite intangível imposto pela 

dignidade da pessoa humana”. 

O Princípio da solidariedade familiar, neste princípio o que se observa é a 

solidariedade como ato humano, a capacidade de se preocupar, em ajudar e cuidar da 

outra pessoa. Lembrando que não apenas no que diz respeito a parte patrimonial, mas 

também psicológica. Sendo assim um princípio que implica em reciprocidade, ou seja, 

um cuidado mútuo entre os membros da entidade familiar. 

O Princípio da igualdade entre os filhos, previsto no artigo 227, § 6º, onde diz: 

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

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação” e complementado pelo artigo 1.596 do Código Civil, superou o pensamento 

antigo, onde os filhos fora do casamento eram chamados de bastardos e não possuía os 

mesmos direitos dos demais. Assim juridicamente, todos os filhos são iguais perante a 

lei, havidos ou não durante o casamento, abrangendo também os filhos adotivos. 

Princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros, com previsão no artigo 

226, § 5º da Constituição Federal trazendo: “Os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” e reafirmado pelo artigo 

1.511 do CC. Como exemplo dessa igualdade há a possibilidade do homem poder 

pleitear alimentos da mulher ou companheira, ou mesmo vice-versa. 
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Princípio da igualdade na chefia familiar, também abordado na Carta Magna e 

reafirmado pelo Código Civil, este princípio é decorrente da igualdade dos cônjuges e 

aborda os deveres mútuos do casamento, assim rompendo com o termo de patriarcado 

que foi aplicado por anos, no que diz respeito ao dever de prover o sustento familiar. 

Este princípio também pode ser complementado pelo artigo 1.631, CC que traz: 

“Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou 

impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.” 

O Princípio da não intervenção ou da liberdade, está disposto no artigo 1.513, 

CC, trazendo: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família” e reforçado pelo artigo 1.565, CC, diz 

respeito ao planejamento familiar ser definido pelos cônjuges, mutuamente na condição 

de consortes, sendo assim mantendo o princípio da autonomia privada no Direito de 

Família. 

Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, além de estar previsto 

tanto na Constituição Federal, quanto no Código Civil, este princípio também é 

regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e se refere ao fato da criança 

ou adolescente usufruir de todos os direitos pertinentes a dignidade da pessoa humana e 

a necessidade de uma proteção especial, portanto é fato que deve ser observado o 

melhor interesse do mesmo para o seu bem-estar. 

O Princípio da Afetividade, este atualmente pode ser apontado como principal 

pilar para a constituição de uma entidade familiar. Apesar do termo “afeto” não estar 

presente no texto maior, a Constituição Federal, entende que este decorre da dignidade 

da pessoa humana. Tendo em vista que o entendimento jurídico é sujeito a 

interpretação, este princípio sofre algumas críticas, porém vem sendo aplicado 

principalmente no que diz respeito ao reconhecimento da parentalidade socioafetiva 

predominante sobre o vínculo biológico. Sendo assim é de suma importância, pois 

quebra paradigmas e traz a entidade familiar de acordo com o meio social. 

Princípio da Função Social da Família, tendo a família como base da sociedade, 

prevista no artigo 226 da CF, deve analisar a família em um contexto social, levando em 

conta o meio em que se vive. Analisar o impacto da sociedade em relação a definição de 

uma entidade familiar, diz respeito ao fato do Direito dever acompanhar as alterações na 

definição de família causadas pelas mudanças na sociedade. 

O Princípio da boa-fé objetiva está relacionado a lealdade entre as partes, 

relacionado diretamente ao princípio da eticidade que é um dos fundamentos do Código 
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Civil de 2002, trata do dever de agir de maneira transparente com a outra parte da 

relação. 

Seguindo essa linha e tendo em vista que o direito existe para resolver litígios 

sobre a ordem social, levando em conta as possíveis formas de entidade familiar, entra 

cena o debate da possibilidade de reconhecimento de famílias simultâneas, seja de duas 

ou mais uniões estáveis concomitantes ou uma união estável concorrendo com o 

casamento 

Diante disto e levando em consideração que o Direito busca acompanhar a 

sociedade frente as suas influências, recentemente chegou ao Supremo Tribunal Federal, 

um caso que teve origem Sergipe, envolvendo o reconhecimento de uma união estável e 

uma relação homoafetiva concomitantes, onde o amante, que teria mantido 

“convivência comum” de 1990 até 2002, até a morte da pessoa e assim gerando o direito 

à pensão por morte. 

No processo que ocorreu em segredo de justiça, teve a participação do Instituto 

Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e a Associação de Direito da Família e das 

Sucessões (ADFAS) participam como amicus curiae (parte interessada). Vale ressaltar que 

diante de toda polêmica envolvendo o assunto e a subjetividade no entendimento por 

entidade familiar, este deve ser observado diante de diversos prospectos, tanto aos olhos 

da Constituição Federal, quanto do Código Civil e Princípios Doutrinários. 

Para se ter uma ideia da polêmica e divergência geradas pelo assunto, a decisão 

dos ministros foi por 6 votos a 5 que ficaram definidos da seguinte forma: “Subsiste em 

nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o 

reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como 

deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade 

recíproca durante o pacto nupcial”, afirma o relator, no voto. Por isso, considera que a 

existência de uma declaração judicial de existência de união estável é óbice ao 

reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos 

companheiros durante o mesmo período. O voto foi seguido pelos ministros Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux. 

Quanto a parte divergente o ministro Edson Fachin foi acompanhado pelos ministros 

Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Marco Aurélio Mello. Fachin destacou 

que seu voto trata da questão previdenciária, considerando a possibilidade dos efeitos post 

mortem previdenciários a uniões estáveis concomitantes, desde que presente o requisito da boa-

fé objetiva, ou seja não sendo comprovado que ambos os companheiros agiram de má fé, 
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ignorando a concomitância das relações, deveria ter os efeitos previdenciários recorrentes, 

dividindo assim a pensão deixada. 

Essa decisão foi tomada em processo com repercussão geral reconhecida, assim 

servindo como norte, valendo para casos similares em curso no Judiciário. Sendo 

aprovado por maioria a seguinte tese que deverá ser aplicada pelas demais instâncias da 

Justiça: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, 

ressalvada a exceção do artigo 1723, §1º do Código Civil, impede o reconhecimento de 

novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em 

virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento 

jurídico-constitucional brasileiro”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório que o Direito em si busca acompanhar a evolução social, haja vista, o 

reconhecimento da união estável pela atual Constituição Federal, diante de diversos 

casos em que muitas pessoas optam por apenas dividirem o mesmo teto sem a 

celebração de um contrato formal nos moldes do casamento. 

Com o passar dos anos foram surgindo inúmeros casos em que a pessoa mesmo 

em um casamento ou união estável, entrasse em uma segunda relação podendo durar por 

anos e assim dando origem a diversos casos na justiça buscando reconhecimento de 

direitos, entre eles, o direito de uma terceira pessoa, chamada de concubina na doutrina 

atual, a amante, em casos de pensão por morte. Levando em conta que o 

reconhecimento da entidade familiar decorre de uma interpretação do aplicador do 

direito, havia uma certa discordância entre tribunais diferentes. 

Apesar de não haver o Princípio da Monogamia na Constituição Federal, ele é 

regido por outras normas gerais, como no caso do Código Civil que traz acerca da união 

estável os mesmos impedimentos do casamento e um deles é o fato da pessoa já ser 

casada, salvo a pessoa casada se achar separada de fato, caso que não ocorreu na 

presente ação, apesar da longevidade do relacionamento.  

Ao analisar o posicionamento tomado pelo STF. Proteger a monogamia ou o 

direito privado, caso optasse pela segunda opção, estaria abrindo a possibilidade no 

Direito brasileiro, para relações múltiplas e simultâneas, assim surgindo uma 

jurisprudência para a bigamia ou até mesmo a poligamia. 
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Sendo assim, decisão final foi que em nosso ordenamento jurídico, para o 

reconhecimento do casamento e da união estável, há requisitos, como deveres aos cônjuges, 

como a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial. Por isso, considera que a 

existência de um casamento ou de união estável é impeditiva ao reconhecimento de uma outra 

união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período. 

Levando também em consideração que o Direito deve ser analisado como um 

todo, vale pontuar que a bigamia, inclusive, está prevista como crime no Código Penal 

em seu artigo 235. Algo que também resultaria em mais discussão, caso fosse decidido 

ao contrário, seria o impacto dessa decisão favorável, sobre as contas da Previdência 

Social. Isso pela possibilidade do benefício se prolongar, já que a pensão por morte não 

se encerraria com a morte de um dos beneficiários. 

Vale ressaltar que essa decisão do STF, recebeu diversas críticas, por optar em 

defender a monogamia em detrimento da autonomia privada, porém, o assunto que 

dividia a jurisprudência está decidido, foi julgado com repercussão geral no plenário virtual 

e servirá de orientação para os demais tribunais do país. 
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