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Simpósio: INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS 

INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS) 

 

RESUMO: A família, considerada a base da sociedade e locus existencial de seus integrantes, 

tem assegurada proteção especial. Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do 

Brasil reconheceu nas relações familiares a pluralidade em suas formações, após longo período 

de clausura. Hodiernamente, modelos distintos surgiram, como as famílias formadas 

paralelamente por duas ou mais uniões estáveis, porém essas têm encontrando resistência 

quando buscam no Poder Judiciário reconhecimento e proteção, pois se chocam com 

impedimentos legislativos e com intervenção do Estado, suportando violações de ordem 

fundamental. Diante disso, por meio de políticas sociais de proteção do direito fundamental à 

família e a intervenção mínima do Estado, o presente trabalho busca o estudo da viabilidade do 

reconhecimento das chamadas famílias paralelas, que se encontram lançadas ao limbo jurídico. 

Toda família constituída é merecedora de proteção do Estado em sua maximização. Com o 

constante avanço na educação, tecnologia e informação, é necessária a construção de novos 

paradigmas para tutelar também as relações de cunho familiar, para que estas não se tornem 

frutos da exclusão jurídica social e da violação dos direitos fundamentais. As famílias paralelas 

se tornaram um fato social à procura de reconhecimento jurídico, por isso o presente trabalho 

tem por objetivo analisar esta nova construção à luz dos diretos fundamentais à família, de 

princípios constitucionais, e averiguar a monogamia, as correntes doutrinárias já existentes, 

bem como a jurisprudência pertinente e políticas sociais. São os pontos que levaram à opção 

pela abordagem desta temática: o grande número de famílias desprotegidas e sem 

regulamentação digna, a investigação do instituto da monogamia, sua real função e a busca por 

uma solução concreta de amparo e reconhecimento e, finalmente, a crescente busca doutrinária 

e jurisprudencial por um posicionamento jurídico consistente. A presente pesquisa tem natureza 

teórica e analítica. Considerando o caminho escolhido e a hipótese lançada, verifica-se, também 

a utilização de um método investigatório dedutivo.  A pesquisa resultou parcialmente na 

compreensão da união estável como um fato sociológico, que por ser distinto do instituto do 

matrimônio, não há razão de se submeter ao princípio da monogamia, que por sua vez remete 

ao caráter sexista e não protecionista violador de direitos fundamentais. Diante disso, o 

reconhecimento das famílias formadas pelas uniões estáveis paralelas se torna possível, 

efetivando o direito à família, protegendo a vulnerabilidade da mulher em detrimento ao homem 

e vencendo também outros estigmas como a retrógada discussão acerca do concubinato puro e 

impuro. 
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