
Jurisprudência IARGS, dia 4/6/2019: 

 

Alimentos retroatividade à data da citação: 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO. EFICÁCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição do recurso especial, mas não debatido e decidido 

nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável 

prequestionamento, o qual exige pronunciamento judicial específico. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 

2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, "os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos 

- seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), 

ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com 

prestações vincendas" (EREsp 1.181.119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe de 20/06/2014). 

3. Na hipótese, proferida a sentença de procedência na ação de exoneração de alimentos em 26/03/2014, com 

fundamento na comprovação do exercício de atividade laborativa pelo ex-cônjuge e na constituição de nova união, 

sem pronunciamento, naquela ocasião, a respeito da retroatividade da exoneração à data do início da união estável, 

é incabível a exclusão das prestações alimentícias, na execução de alimentos vencidos a partir de janeiro de 2010, a 

partir da data do suposto início da união estável (2004), por se tratar de débito regularmente constituído antes da 

exoneração, cujos efeitos só retroagem à data da respectiva citação. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1783773/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019) 

 

União estável, separação de fato do companheiro casado: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO PENSIONISTA. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO DO DE CUJUS. SEPARAÇÃO DE FATO 

COMPROVADA. 

POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal local consignou (fls. 702-703, e-STJ): "(...) a certidão de óbito e o documento funerário, além dos diversos 

documentos acostados aos autos, dão conta de que a demandante vivia com o falecido até o momento do óbito, 

inexistindo oposição dos filhos do falecido ao reconhecimento da relação alegada" e "(...) mostra-se possível o 

reconhecimento da união estável ainda que vigente o casamento, desde que cabalmente comprovada a separação 

de fato, consoante artigo 1.723, §1º, do Código Civil, o que se verifica na hipótese, já que a corré Edila Maria do 

Nascimento Virgínio vivia como se separada fosse, inclusive com outro companheiro (fls. 135-151)". 

2. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu 

exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. 

Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade aos arts. 24, XII, e 25 da Constituição Federal. 

3. Depreende-se da leitura do acórdão a quo que o Tribunal local foi categórico ao afirmar que se comprovou nos 

autos a existência de união estável suficiente para configurar direito ao pensionamento. 

Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as 

razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 

vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a união estável pressupõe a inexistência de 

impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do 

falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges. 

5. Recurso Especial não conhecido. 

(REsp 1789967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019) 

 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
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HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. 

TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 

N° 7/STJ. 

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a existência de casamento válido não obsta o 

reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro 

casado, o que não ocorreu no presente caso. 

3. A tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela 

Súmula n° 7/STJ. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1737291/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 

15/02/2019) 

 

União estável, impossibilidade da eficácia retroativa da escritura com regime de bens: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. ATRIBUIÇÃO DE 

EFICÁCIA RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. 

PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. 

1. Ação de declaração e de dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, tendo o casal convivido por 

doze anos e gerado dois filhos. 

2. No momento do rompimento da relação, em setembro de 2007, as partes celebraram, mediante escritura pública, 

um pacto de reconhecimento de união estável, elegendo retroativamente o regime da separação total de bens. 

3. Controvérsia em torno da validade da cláusula referente à eficácia retroativa do regime de bens. 

4. Consoante a disposição do art. 1.725 do Código Civil, "na união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens". 

5. Invalidade da cláusula que atribui eficácia retroativa ao regime de bens pactuado em escritura pública de 

reconhecimento de união estável. 

6. Prevalência do regime legal (comunhão parcial) no período anterior à lavratura da escritura. 

7. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 

8. Voto divergente quanto à fundamentação. 

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

(REsp 1597675/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

16/11/2016) 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA DE 

UNIÃO ESTÁVEL ELEGENDO O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DAS 

PARTES QUE DEVE PREVALECER - PARTILHA DO IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE - 

IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a definir se o companheiro tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante 

a união estável pelo outro, diante da expressa manifestação de vontade dos conviventes optando pelo regime de 

separação de bens, realizada por meio de escritura pública. 

1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da união estável, aplica-se como regra geral o regime da 

comunhão parcial de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em contrário. 

2. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura pública elegendo o regime da separação absoluta de 

bens, a fim de regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. 

2.1. A referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra geral, em atendimento ao que dispõe os artigos 

1.725 do Código Civil e 5º da Lei 9.278/96. 

2.2. O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da separação de bens, possui efeito imediato aos 

negócios jurídicos a ele posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do 

imóvel objeto do litígio, razão pela qual este não deve integrar a partilha. 
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3. Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 377 do STF, pois esta se refere à comunicabilidade dos bens no regime de 

separação legal de bens (prevista no art. 1.641, CC), que não é caso dos autos. 

3.1. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente convencionam a separação absoluta 

dos bens, por meio de contrato antenupcial. Precedente. 

4. Recurso especial provido para afastar a partilha do bem imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na 

constância da união estável. 

(REsp 1481888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) 

 

União estável, prevalência do que foi decidido no pacto 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. 

ADOÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO 

ESFORÇO COMUM. EXIGÊNCIA CONTIDA NA SÚMULA 380/STF. APLICAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.278/96. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. Segundo disposição contida no art. 5º da Lei 9.278/96 e no art. 

1.725 do CC/2002, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, sendo possível, no entanto, 

disposição dos conviventes em sentido contrário, cujo único requisito exigido é a forma escrita. 

2. O eg. Tribunal de origem concluiu que o pacto antenupcial firmado entre os conviventes, além de dispor sobre a 

escolha do regime da separação total de bens, tratou sobre regras patrimoniais atinentes à própria união estável, 

extremando o acervo patrimonial de cada um e consignando a ausência de interesse na constituição de esforço 

comum para formação de patrimônio em nome do casal. 

3. Independentemente do nomen iures atribuído ao negócio jurídico, as disposições estabelecidas pelos conviventes 

visando disciplinar o regime de bens da união estável, ainda que contidas em pacto antenupcial, devem ser 

observadas, especialmente porque atendida a forma escrita, o único requisito exigido. Precedente do STJ. 

4. Nos termos da Súmula 380 do STF, é necessária a comprovação do esforço comum para partilhar bens adquiridos 

na constância da união estável, mas antes da entrada em vigor da Lei 9.278/96. Precedentes do STJ. 

5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1590811/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) 

 

União estável, previdência privada: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA. RATEIO DO BENEFÍCIO 

COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao 

recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por 

ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-

parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018). 

2. "Nos termos da Lei n.º 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão 

alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve 

ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários" (AgRg 

no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012). 

3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, 

DJe 01/03/2019) 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
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UNIÃO HOMOAFETIVA. PENSÃO POR MORTE DO EX-COMPANHEIRO. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL E DE INDICAÇÃO PRÉVIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a ausência de prévia designação do companheiro como 

beneficiário de pensão não impede a concessão do benefício, se a união estável resta devidamente comprovada 

por outros meios idôneos de prova" (AgRg no REsp 1130058/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 

Turma, julgado em 10/08/2010, DJe 06/09/2010). 

2. O Tribunal de origem consignou pela desnecessidade de perícia atuarial. Infirmar tais conclusões demandaria o 

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ. 

3. Agravo interno improvido. 

(AgInt no AREsp 1300881/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, 

DJe 01/02/2019) 

 

União estável, impossibilidade de reconhecimento simultâneo com o casamento: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE 

ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO. 

1. À luz do disposto no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da 

união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de 

relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a 

dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, 

precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de 

pessoa casada. 

2. Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se 

poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite 

o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não 

configurada separação de fato. 

3. No caso dos autos, procedendo-se à revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: 

(a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado 

quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a 

preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na 

espécie, havendo indícios robustos em sentido contrário. 

4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi 

atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato 

duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 

5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a 

discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie. 

6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora. 

(REsp 1754008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/03/2019) 

O deslinde da controvérsia posta nos autos, portanto, reclama tão somente a correta qualificação jurídica da 

convivência afetiva ostensiva, contínua e duradoura estabelecida com pessoa casada que não se encontrava separada 

de fato: concubinato ou união estável. 

4. Nesse passo, é consabido que a matriz normativa da união estável reside no artigo 226 da Constituição Federal, o 

qual, para melhor compreensão, transcrevo na íntegra: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
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§ 3º 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. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é 

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a violência no âmbito de suas relações. (grifei) 

  

Percebe-se, com efeito, que a Carta Cidadã de 1988, em obséquio ao pluralismo democrático, concebe como entidade 

familiar, exemplificadamente, o vínculo afetivo decorrente do casamento - civil ou religioso -, da união estável e das 

relações monoparentais. 

Nada obstante, é de se ressaltar que a Constituição Federal adotou uma pluralidade apenas qualitativa no que 

concerne às diversas formas de família, mas não quantitativa, como pretende demonstrar parte da doutrina e da 

jurisprudência, e, nesse sentido, conferiu ao legislador ordinário o mister de dar densidade normativa aos conceitos 

e valores em si fugidios, como é o caso do instituto da "união estável". 

Nesse passo, extrai-se do Código Civil de 2002 (o qual, em essência, reproduz os princípios das leis pretéritas sobre a 

união estável) a opção legislativa conceitual e protetiva da união estável, a excluir desse âmbito, em outro passo, o 

concubinato, verbis: 

Art. 1.723. 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. 

§ 1º 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. 

(...) 

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de 

guarda, sustento e educação dos filhos. 

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 

couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento 

no Registro Civil. 

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 

concubinato. (grifei) 

  

Doutrina e jurisprudência, no mais das vezes, têm debatido sempre em torno da existência ou inexistência de 

impedimentos para o casamento, tendo tal circunstância como um dos pontos centrais para a determinação da união 

estável. 

Assim, colhe-se do sistema criado pelo legislador, que, em se tratando de união estável, a exclusividade de 

relacionamento sólido é condição de existência desse vínculo - juridicamente e não faticamente -, sem a qual não 

se haverá falar nesse instituto nobre, conformador mesmo da liberdade e da dignidade da pessoa humana. 

Nesse viés, poder-se-ia dizer que o maior óbice ao reconhecimento de uma união estável entre pessoas sem qualquer 

parentesco seria a existência de casamento. 

Porém, não o é, porquanto a ausência de convivência duradoura (separação de fato) é motivo suficiente para afastar tal 

óbice, razão pela qual é esta (a convivência de fato) o maior impedimento ao reconhecimento da união estável, 

abstraindo-se, por óbvio, os impedimentos decorrentes de parentesco. 

Sendo assim, para a existência jurídica da união estável, extrai-se o requisito objetivo da exclusividade de 

relacionamento sólido da norma inserta no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, verbis: 
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Art. 1.723. (...) 

§ 1º 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. (grifei) 

  

Com efeito, nem mesmo a existência de casamento válido se apresenta como impedimento suficiente ao 

reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato, circunstância que erige a existência de outra 

relação afetiva factual ao degrau de óbice proeminente à união estável, mais relevante que a própria existência do 

casamento. 

Desse modo, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo 

matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele 

que se pretende proteção jurídica. 

Nesse viés, apesar de a dicção do § 1º do artigo 1.723 do Código Civil também fazer referência à separação judicial, é 

a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a 

caracterização da união estável de pessoa casada. 

Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se 

poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. 

Nesse diapasão, impende transcrever trecho de doutrina de relevo que destaca o "princípio" da monogamia como 

preceito básico e ordenador das relações jurídicas da família brasileira, o que justifica a censura da lei à relação 

extraconjugal simultânea⁄paralela ao casamento, ressalvada a hipótese de separação de fato: 

O artigo 1.727 do Código Civil consagra a distinção estabelecida entre a união estável e o concubinato, expressando, a 

primeira, a união entre um homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723), tirante os impedimentos do artigo 1.521 do 

Código Civil; não incidindo o inciso VI, no caso de a pessoa se achar separada de fato. Portanto, ressalva 

expressamente o § 1º do artigo 1.723 do Código Civil o reconhecimento de uma união estável entre pessoas que, 

embora casada qualquer uma delas, se achem separadas de fato ou divorciadas. 

A palavra concubinato no passado era utilizada como sinônimo de união estável; contudo, desde o advento do artigo 

1.727 do Código Civil, apenas identifica uma relação adulterina, e que refoge ao modelo de união estável, o qual só 

admite envolvimento afetivo quando for apto a gerar efeitos jurídicos, podendo a pessoa ser casada, mas devendo estar 

separada de fato ou divorciada. 

O mesmo raciocínio pode ser focalizado em uma união estável e paralelamente existir um segundo relacionamento, ou 

seja, duas relações estáveis plúrimas e simultâneas. 

Concubinato é uma união impura, representando uma ligação constante, duradoura e não eventual, na qual os 

partícipes guardam um impedimento para o matrimônio, por serem casados, ou pelo menos um deles mantém íntegra a 

vida conjugal e continua vivendo com seu cônjuge, enquanto, ao mesmo tempo, mantém um outro relacionamento, 

este de adultério, ou de amasiamento. 

O Código Civil define o concubinato como sendo as "relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de 

casar" (art. 1.727), mas, logicamente, não inclui nesse conceito as pessoas casadas, mas separadas de fato ou 

divorciadas, habilitadas, portanto, a constituir união estável. O impedimento para uma nova união não se encontra no 

estado civil da pessoa, a qual pode ser casada ou manter uma relação de união estável, mas desde que esteja 

faticamente separada do cônjuge ou precedente companheiro. 

A censura da lei incide sobre o paralelismo dessas uniões, tendo em conta o princípio da monogamia, não visto 

apenas como uma norma moral, mas sim como um preceito básico e organizador das relações jurídicas da 

família brasileira, como forma de organização, representando um envolvimento afetivo paralelo, de curta ou 

longa duração, uma indisfarçável infidelidade que continua trazendo perturbação para dentro da sociedade 

conjugal ou convivencial de orientação monogâmica. 

O princípio da monogamia encontra eco no artigo 1.521, inciso VI, do Código Civil, quando proíbe novo 

casamento de pessoa casada, sob pena de nulidade das segundas núpcias (CC, art. 1.548, inc. II), sendo 

inclusive a bigamia tipificada como crime pelo artigo 235 do Código Penal. Conforme Carlos Dias Motta, a 

monogamia é decorrência de valores culturais, econômicos e religiosos, não sendo desconhecido se tratar de um 

princípio próprio da cultura ocidental e de forte influência cristã, enquanto os povos do oriente, de religião 

islâmica admitem a tetragamia. 
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Da leitura do artigo 1.724 do Código Civil, não remanescem dúvidas acerca das relações pessoais entre os 

companheiros obedecerem aos deveres da lealdade, entendendo-se como condições elementares para a 

configuração da união estável a exclusividade do relacionamento. Portanto, em sintonia com o § 1º do artigo 

1.723 do Código Civil, o casamento antecedente, ou a união estável precedente, ausente de uma separação de 

fato ou de corpos, impede a constituição legal de outra união estável ou de um segundo matrimônio. 

(....) 

Atualmente, a união estável é regulada pelo Direito de Família, enquanto o concubinato de pessoa casada e não 

separada de fato constitui uma sociedade de fato, surgida de um relacionamento adulterino estável, rotineiro, 

duradouro. Sucedendo a aquisição de bens, por não se tratar de uma entidade familiar constitucional, por afrontar o 

princípio da monogamia das uniões afetivas, esta relação deve ser disciplinada pelo Direito das Obrigações, com 

vistas a inibir o enriquecimento indevido (CC, art. 884). No entanto, não se trata de um ponto de vista pacífico, 

tampouco unânime, havendo quem defenda e admita a dualidade de relacionamentos estáveis. 

(...) 

Não constitui outra família quem prossegue residindo com a esposa e com os filhos conjugais, pois é 

pressuposto da vontade de formar família estar desimpedido para formalizar pelo matrimônio, ou pela via 

informal da união estável, uma entidade familiar. Aliás, querendo constituir família com a amante, tudo o que 

o bígamo precisa fazer é romper de fato ou de direito a sua relação com a outra pessoa, ficando até dispensado 

do divórcio judicial ou extrajudicial, porque com gesto simples de romper factualmente o passado lhe basta 

para assentar no presente uma relação de fidelidade e de exclusividade com o novo parceiro, e esta é a atitude 

suficiente para concluir pelo fortalecimento dos laços da nova relação e de que concentrou seus desejos e 

esforços em uma nova e única entidade familiar. (MADALENO, Rolf. Direito de família. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 1.179⁄1.184) (grifei) 

  

5. A jurisprudência desta Casa, em multifários julgados, acolhe a exegese anteriormente explicitada, não admitindo o 

reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada 

separação de fato. 

A Terceira Turma, em caso líder, considerou, no ano de 2006, que, "mantendo o autor da herança união estável com 

uma mulher, o posterior relacionamento com outra, sem que se haja desvinculado da primeira, com quem continuou a 

viver como se fossem marido e mulher, não há como configurar união estável concomitante" (REsp 789.293⁄RJ Rel. 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 16.02.2006, DJ 20.03.2006). 

No mesmo sentido, a Sexta Turma, ao apreciar demanda previdenciária, assentou o entendimento de que "as situações 

de concomitância, isto é, em que há simultânea relação matrimonial e de concubinato, por não se amoldarem ao 

modelo estabelecido pela legislação previdenciária, não são capazes de ensejar união estável, razão pela qual apenas 

a viúva tem direito à pensão por morte" (REsp 1.104.316⁄RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 18.05.2009). 

A Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do Recurso Especial 1.157.273⁄RN, estabeleceu a tese de que 

emprestar os efeitos jurídicos inerentes à união estável, de forma linear, às uniões afetivas plúrimas, simultâneas e 

paralelas implicaria julgar contra o que dispõe a lei, pois "o art. 1.727 do CC⁄02 regulou, em sua esfera de 

abrangência, as relações afetivas não eventuais em que se fazem presentes impedimentos para casar, de forma que só 

podem constituir concubinato os relacionamentos paralelos a casamento ou união estável pré e coexistente" (REsp 

1.157.273⁄RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.05.2010, DJe 07.06.2010). 

Na sequência, esta Quarta Turma consagrou a mesma exegese por ocasião do exame do Recurso Especial 

912.926⁄RS, de minha relatoria, assim ementado: 

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXCLUSIVIDADE DE RELACIONAMENTO SÓLIDO. CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIÃO 

ESTÁVEL. EXEGESE DO § 1º DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

1. Para a existência jurídica da união estável, extrai-se, da exegese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil de 2002, fine, 

o requisito da exclusividade de relacionamento sólido. Isso porque, nem mesmo a existência de casamento válido se 

apresenta como impedimento suficiente ao reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato, 

circunstância que erige a existência de outra relação afetiva factual ao degrau de óbice proeminente à nova 

união estável. 
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2. Com efeito, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo 

matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro, concorrentemente 

àquele que se pretende proteção jurídica, daí por que se mostra inviável o reconhecimento de uniões 

estáveis simultâneas. 

3. Havendo sentença transitada em julgado a reconhecer a união estável entre o falecido e sua companheira em 

determinado período, descabe o reconhecimento de outra união estável, simultânea àquela, com pessoa diversa. 

4. Recurso especial provido. (REsp 912.926⁄RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

22.02.2011, DJe 07.06.2011) 

  

Tal orientação jurisprudencial tem se mantido estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do CPC de 2015, 

consoante se depreende da leitura das ementas de julgados mais recentes: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÕES 

ESTÁVEIS PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE RELACIONAMENTO EXCLUSIVO 

DO FALECIDO COM A AUTORA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 

1. Esta Corte Superior entende ser inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes. 

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual consignou a existência de vários relacionamentos concomitantes entre o 

de cujus e outras mulheres, inclusive de casamento. Infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer a existência de 

união estável exclusiva com a autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que 

encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 609.856⁄SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, julgado em 28.04.2015, DJe 19.05.2015) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

  

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

83⁄STJ. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, pois 

a caracterização da união estável pressupõe a inexistência de relacionamento de fato duradouro, concorrentemente 

àquele ao qual se pretende proteção jurídica. Precedentes. 

2. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se alinha com o posicionamento sedimentado na jurisprudência 

do STJ, a teor do que dispõe a Súmula 83 desta Corte Superior. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 395.983⁄MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, julgado em 23.10.2014, DJe 07.11.2014) 

  

Da mesma forma, são inúmeros os precedentes desta Corte que, por força do disposto no § 1º do artigo 1.723 do 

Código Civil, pugnam pela impossibilidade de se reconhecer união estável de pessoa casada não separada de fato, o 

que demonstra a vedação à atribuição de efeitos jurídicos às relações afetivas paralelas. Confira-se: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C⁄C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AUTORAS. 

(...) 

4. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que a existência de casamento válido 

não obsta o reconhecimento da união estável, quando há separação de fato ou judicial entre 

os casados. Incidência da Súmula 83⁄STJ. 

5. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se entender pela existência da união estável, 

demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7⁄STJ. 

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 898.706⁄SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

02.10.2018, DJe 15.10.2018) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3⁄STJ. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE ESPOSA E CONCUBINA. 

REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO. TEMA 526⁄STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
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DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO DO 

DE CUJUS. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

(...) 

2. Quanto ao tema do recurso especial, no âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de 

casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de 

direito do parceiro casado, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1.725.214⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.09.2018, DJe 

03.10.2018) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO E CONCUBINATO IMPURO SIMULTÂNEOS. 

COMPETÊNCIA. ART. 1.727 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 9º DA LEI 9.278⁄1996. JUÍZO DE 

FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CASAMENTO CONCOMITANTE. 

PARTILHA. PROVA. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 380⁄STF E Nº 7⁄STJ. 

(...) 

2. A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável 

quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge. 

(...) 

6 . A partilha decorrente de sociedade de fato entre pessoas impõe a prova do esforço comum na construção 

patrimonial (Súmula nº 380⁄STF). 

7. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o patrimônio adquirido pela recorrida teria decorrido do 

esforço comum de ambas as partes, circunstância que não pode ser reanalisada nesse momento processual ante o óbice 

da Súmula nº 7⁄STJ. 

8. Recurso especial não provido. (REsp 1.628.701⁄BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 07.11.2017, DJe 17.11.2017) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não 

eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro 

casado" (AgRg no AREsp 748.452, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄2⁄2016, 

DJe 7⁄3⁄2016). 

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório 

dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação da separação de fato. Alterar esse 

entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.189⁄MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 23.05.2017) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO E PARTILHA. 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. 

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.278⁄1996, 

NA UNIÃO ESTÁVEL, VIGENTE O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE 

QUE OS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO SÃO RESULTADO DO 

ESFORÇO COMUM DOS CONVIVENTES. O STJ JÁ DECIDIU QUE A EXISTÊNCIA DE CASAMENTO 

VÁLIDO NÃO CONSTITUÍ ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL QUANDO 

HAJA SEPARAÇÃO DE FATOS DOS CÔNJUGES. PRECEDENTES. NÃO É CABÍVEL RECURSO ESPECIAL 

COM BASE EM VIOLAÇÃO DE SÚMULA. PRECEDENTES. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 

(...) 

3. O STJ também tem orientação de que a existência de casamento válido não constitui impedimento ao 

reconhecimento da união estável quando haja separação de fato dos cônjuges, hipótese, no caso, configurada. 

(...) 
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6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.475.560⁄MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 24.05.2016, DJe 01.06.2016) 

  

6. No caso dos autos, tendo em vista a revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se 

que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado 

quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a 

preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, 

havendo indícios robustos em sentido contrário. 

De outro modo, seria simples ultrapassar a já consolidada jurisprudência da Casa, pois bastaria que um dos 

conviventes alegasse boa-fé. Contudo, penso que esta deve ser  demonstrada estreme de dúvidas, o que não é o caso 

em apreço, a fim de que seja apreciada, se for o caso, a alegada equiparação com o casamento putativo. 

Portanto, afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, que manteve a sentença de procedência da pretensão 

autoral, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para configuração da união estável, consistente 

na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 

Ademais, importante assinalar que, uma vez não constatado o chamado "concubinato de boa-fé", não se revela cabida 

(nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie. 

7. Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais do espólio e da viúva para julgar improcedente a pretensão 

deduzida pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da natureza inestimável da causa (§ 8º do artigo 85 do CPC de 

2015). 

União estável, regime obrigatório 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO 

MANTIDA. 

1. "É obrigatório o regime de separação legal de bens na união estável quando um dos companheiros, no início da 

relação, conta com mais de sessenta anos, à luz da redação originária do art. 1.641, II, do Código Civil, a fim de 

realizar a isonomia no sistema, evitando-se prestigiar a união estável no lugar do casamento" (REsp 1403419/MG, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014). 

2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1299964/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, 

DJe 22/11/2018) 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR A CAPACIDADE 

LABORATIVA E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. CERCEAMENTO DE DEVESA. 

OCORRÊNCIA. EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 

1.641, II, DO CC. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR O ESFORÇO COMUM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. 

Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar 

fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Ocorre 

cerceamento de defesa quando, apesar de concluir pela desnecessidade da prova e afastar a ocorrência de prejuízo, 

confirma-se condenação que a prova indeferida visava afastar. 3. No que se refere aos efeitos patrimoniais 

decorrentes da existência da união estável, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da regra da separação 

obrigatória de bens, ao fundamento de que a disposição legal só se aplica ao casamento. Todavia, esta Corte tem 

entendimento de que estende-se à união estável a disposição do art. 
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1.641, II, do Código Civil, segundo o qual ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, 

é imposto o regime de separação obrigatória de bens. 

4. Por observar que a companheira não teve oportunidade de comprovar o esforço comum, deverá ser assegurado à 

autora o direito de comprovar o esforço na aquisição dos bens passíveis de serem compartilhados. 

5. Devido ao parcial provimento do recurso, para reabertura da instrução, fica inviabilizado o pronto exame de todas 

as insurgências recursais, não sendo possível a aplicação do direito à espécie, nos termos da Súmula 456 do STF e do 

art. 1.034 do CPC/2015, quando se faz necessário o exame de matéria de fato ainda não devidamente esclarecida. 

6. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1628268/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018) 

 

União estável, necessidade de prova do esforço comum nas relações anteriores à lei 9.278/96 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOCIEDADE DE FATO. SÚMULA Nº 380/STF. INCIDÊNCIA. AQUISIÇÃO 

PATRIMONIAL. ESFORÇO COMUM. PROVA. 

IMPRESCINDIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. LEI Nº 9.278/1996. 

IRRETROATIVIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. ARTS. 2º E 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO 

BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Cinge-se a controvérsia a avaliar se os bens amealhados em período anterior à vigência da Lei nº 9.278/1996 

devem ser divididos proporcionalmente, sem a demonstração da efetiva participação, direta ou indireta, de cada 

companheiro para a construção do patrimônio. 

3. A presunção legal de esforço comum na aquisição patrimonial na união estável foi introduzida pela Lei nº 

9.278/1996. 4. Na hipótese, incide o regime concernente às sociedades de fato em virtude do ordenamento 

jurídico em vigor no momento da respectiva aquisição (Súmula nº 380/STF). 

5. O ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas raras exceções, não admite a retroatividade das normas para 

alcançar ou modificar situações jurídicas já consolidadas. Portanto, em regra, a alteração de regime de bens tem 

eficácia ex nunc. 6. Rever as circunstâncias fáticas revolvidas na origem quanto à prova do esforço comum de ex-

companheira do autor da herança na aquisição de bens antes da vigência do referido diploma encontra óbice na 

Súmula nº 7/STJ. 

7. Recurso especial não provido. 

(REsp 1752883/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 

01/10/2018) 

 

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À 

EDIÇÃO DA LEI N. 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA. 

1. A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 

9.278/1996, razão pela qual os bens amealhados no período anterior à sua vigência devem ser divididos 

proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo 

ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF). 

Entendimento pacificado pela Segunda Seção. 

2. Agravo interno não provido. 

(AgInt nos EREsp 1263234/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 

24/08/2018) 

 

União estável, outorga uxória para fiança, desnecessidade 

 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
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EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso 

especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que reconheceu que a aquisição do imóvel se deu na 

constância da união estável, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 

3. Não se conhece de afronta a dispositivos legais não analisados pelo instância ordinária, haja vista a ausência de 

prequestionamento. 

4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador 

convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens 

indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do 

preço obtido. 

5. Agravo interno não provido. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1711164/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/09/2018, DJe 27/09/2018) 

 

União estável, comprovação da data de início 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

PARTILHA DE PATRIMÔNIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 

OBSERVADO O CONTRADITÓRIO, COMO NA HIPÓTESE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. 

POSSIBILIDADE. INDISCUTIBILIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA E MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, INCLUSIVE SOB A 

PERSPECTIVA DAS PARTES. 

CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, 

CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO 

TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE 

PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS. DATA DE NASCIMENTO DO FILHO. INSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE 

COABITAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE AO TEMPO DA DESCOBERTA DA GRAVIDEZ, COM EXAME 

ENDEREÇADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA 

FÁTICA. 

1- Ação distribuída em 11/03/2013. Recurso especial interposto em 11/03/2016 e atribuídos à Relatora em 

20/09/2016. 

2- O propósito recursal consiste em definir se a prova documental produzida apenas em grau recursal pode ser 

considerada na definição da data de início da união estável e, ainda, definir o exato momento no tempo em que se 

configurou a união estável havida entre as partes. 

3- A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição 

inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, 

contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente. 

4- É admissível a requalificação jurídica dos fatos quando as decisões judiciais de mérito descrevem, de forma 

suficiente e harmônica, a existência e o modo pelo qual ocorreram, aspectos sobre os quais, inclusive, inexiste 

controvérsia até mesmo entre as próprias partes. Não incidência da Súmula 7/STJ. 

5- Embora a identificação do momento preciso em que se configura a união estável, deve se examinar a presença 

cumulativa dos requisitos de convivência pública (união não oculta da sociedade), de continuidade (ausência de 

interrupções), de durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva 

(tratamento familiar entre os próprios companheiros) e objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente 

familiar). 

6- Na hipótese, deve ser afastada a data gravada nas alianças do casal - 25/08/2002 - como termo inicial da união 

estável, eis que ausente o requisito da convivência pública e diante da ausência de prova da específica simbologia 

representada pelas referidas alianças, como também deve ser afastada a data de nascimento do filho primogênito - 

18/06/2004 - como termo inicial da convivência, eis que produzida prova suficiente de que os requisitos 

configuradores da união estável estavam presentes em momento anterior. 
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7- Os elementos de prova colhidos nos graus de jurisdição, interpretados à luz das máximas de experiência e da 

observação do modo pelo qual os fatos normalmente se desenvolvem, somada a existência de coabitação entre as 

partes desde Fevereiro de 2003, mantida ao tempo da descoberta da gravidez, ocorrida em 24/10/2003, do primeiro 

filho do casal, permitem estabelecer essa data como o momento temporal em que a união estável havida entre as 

partes ficou plenamente configurada. 

8- A dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos tidos como paradigmáticos impede o 

conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. 

(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018) 

 

União estável homoafetiva reconhecida em juízo de família, mas não extensível à União Federal 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL 

PROFERIDA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À 

UNIÃO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA (ARTIGO 472 DO CPC/1973). INÍCIO DE PROVA MATERIAL, A QUAL 

DEVERÁ SER CONJUGADA E CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A FIM DE PROVAR A 

QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. (AgInt no 

AREsp 578.562/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018) 

 

União estável homoafetiva, pensão previdenciária 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. UNIÃO 

ESTÁVEL. 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" 

(Súmula 282/STF). 

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277/DF e da ADPF 132/RJ, realizando "interpretação 

conforme a Constituição" do art. 1.723 do Código Civil, excluiu desse dispositivo qualquer significado que impeça o 

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Consolidou, 

ademais, que a CF/1988 não interdita a formação de família dessa natureza. 

3. À luz dessa orientação, no exame do RE 477.544 AgR/MG, fixou também o direito do companheiro, na união 

estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte se observados os requisitos da legislação civil. 

Tal posição, inclusive, já era adotada por esta Corte Superior. 

4. Para afirmar-se a ausência dos requisitos legais para a configuração da união estável, seria necessária nova análise 

das provas e dos fatos constantes dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 

(REsp 1300539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) 

 

União estável, quotas sociais, valor na data da partilha 

 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIAIS A SEREM PARTILHADAS. 

VALORES APURADOS NA DATA DA PARTILHA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Esta Corte possui entendimento de que se verifica "a existência de mancomunhão sobre o patrimônio, ou parte 

dele, expresso, na hipótese, em cotas de sociedade, que somente se dissolverá com a partilha e consequente 



Página 14 de 27 
 

pagamento, ao cônjuge não sócio, da expressão econômica das cotas que lhe caberiam por força da anterior relação 

conjugal. Sob a égide dessa singular relação de propriedade, o valor das cotas de sociedade empresaria deverá 

sempre refletir o momento efetivo da partilha" (REsp 1.537.107/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016). 

2. Agravo interno desprovido. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1723688/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/06/2018, DJe 29/06/2018) 

 

União estável, direito de visitas a animal de estimação 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA 

CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. 

POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. 

1. Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão envolvendo a entidade familiar e o seu 

animal de estimação é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é cada vez 

mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo 

da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como mandamento 

constitucional (art. 

225, § 1, inciso VII - "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade"). 2. O Código Civil, ao 

definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes 

atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados 

sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da 

entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto, 

os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus 

donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens 

não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto 

que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - 

inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida 

para definir o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, notadamente 

porque é um munus exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de 

um direito, em que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder familiar. 

5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com seu animal de estimação, 

sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa 

dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. 

Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o 

âmago de sua dignidade. 

6. Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - 

dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também 

devem ter o seu bem-estar considerado. 7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em 

relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá 

buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da 

sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de 

origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação 

de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser 

mantido. 

9. Recurso especial não provido. 

(REsp 1713167/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018) 

 

União estável, dependência econômica, suficiência da prova testemunhal 
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PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. PENSÃO POR MORTE. 

UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. A exegese da norma em questão dada pela Corte regional não deve prevalecer, uma vez que o STJ entende que a 

prova testemunhal é suficiente para demonstrar a dependência econômica entre a companheira e o de cujus. 

2. Recurso Especial provido. 

(REsp 1741050/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018) 

 

União estável, efeitos sucessórios 

 

Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do 

Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre 

cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que 

resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O 

STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de 

constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo 

sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres 

Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a 

família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é 

incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 

e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos 

conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da 

proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar 

a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha 

havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura 

pública. 4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema 

constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 

devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 

 

(RE 646721, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 

11-09-2017) 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. 

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA 

CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. 

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EQUIPARAÇÃO. CF/1988. NOVA FASE DO DIREITO DE FAMÍLIA. 

VARIEDADE DE TIPOS INTERPESSOAIS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. INCIDÊNCIA 

AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚM 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 

JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável promovida pelo art. 1.790 do 

Código Civil de 2002 é inconstitucional. Decisão proferida pelo Plenário do STF, em julgamento havido em 

10/5/2017, nos RE 878.694/MG e RE 646.721/RS. 

2. Considerando-se que não há espaço legítimo para o estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre 

cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração de inconstitucionalidade do art. 

1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002. Logo, 

tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o 

regime atualmente traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro Luis Roberto Barroso). 

3. Na hipótese, há peculiaridade aventada por um dos filhos, qual seja, a existência de um pacto antenupcial - em 

que se estipulou o regime da separação total de bens - que era voltado ao futuro casamento dos companheiros, mas 

que acabou por não se concretizar. 
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Assim, a partir da celebração do pacto antenupcial, em 4 de março de 1997 (fl. 910), a união estável deverá ser 

regida pelo regime da separação convencional de bens. Precedente: REsp 1.483.863/SP. 

Apesar disso, continuará havendo, para fins sucessórios, a incidência do 1829, I, do CC. 4. Deveras, a Segunda Seção 

do STJ pacificou o entendimento de que "o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de separação convencional de 

bens ostenta a condição de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o 

art. 1.829, I, do CC/2002, e de que a exceção recai somente na hipótese de separação legal de bens fundada no art. 

1.641 do CC/2002". 

5. Agravo interno que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1318249/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

04/06/2018) 

 

União estável, súmula 377 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA DE 

UNIÃO ESTÁVEL ELEGENDO O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DAS 

PARTES QUE DEVE PREVALECER - PARTILHA DO IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE - 

IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a definir se o companheiro tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante 

a união estável pelo outro, diante da expressa manifestação de vontade dos conviventes optando pelo regime de 

separação de bens, realizada por meio de escritura pública. 

1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da união estável, aplica-se como regra geral o regime da 

comunhão parcial de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em contrário. 

2. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura pública elegendo o regime da separação absoluta de 

bens, a fim de regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. 

2.1. A referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra geral, em atendimento ao que dispõe os artigos 

1.725 do Código Civil e 5º da Lei 9.278/96. 

2.2. O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da separação de bens, possui efeito imediato aos negócios 

jurídicos a ele posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do imóvel objeto 

do litígio, razão pela qual este não deve integrar a partilha. 

3. Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 377 do STF, pois esta se refere à comunicabilidade dos bens no regime de 

separação legal de bens (prevista no art. 1.641, CC), que não é caso dos autos. 

3.1. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente convencionam a separação absoluta 

dos bens, por meio de contrato antenupcial. Precedente. 

4. Recurso especial provido para afastar a partilha do bem imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na 

constância da união estável. 

(REsp 1481888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) 

 

Paternidade socioafetiva, STF, convivência das duas formas de paternidade: 

 

Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. Conflito entre 

paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central 

do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da 

CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio 

constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das 

realidades familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. 

União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4º, CRFB).Vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. 

Necessidade de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. 

Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega 

provimento. Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 1. O prequestionamento revela-se autorizado 

quando as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso Extraordinário na fundamentação 
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do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser 

apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos constitucionais 

introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, legitimados 

e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar 

presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo. 3. A 

família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento normativo para o plano constitucional, reclama a 

reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, 

da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e 

moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios 

objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos 

preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional 

alemão (BVerfGE 45, 187). 5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas 

relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana. 6. O 

direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade 

do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade 

de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a 

persecução das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste 

Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. 

Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução 

das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de 

tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 

1988, em caráter meramente exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família independentes do 

casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação 

dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, 

portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas 

pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação não-

reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI 

nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. A compreensão jurídica 

cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode 

se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência 

biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA 

conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito 

fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 12. A 

afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 

1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o 

vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai 

(tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 13. A 

paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade 

humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação 

construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que 

seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento 

jurídico de ambos. 14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla 

paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 

para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. 

Doutrina. 15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da 

proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de 

direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos 

sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade 

responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica 

para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede 
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o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 

próprios”. (RE 898060, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

FILHO HAVIDO DE RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. 

CONFLITO ENTRE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. 

RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. 

PLURIPARENTALIDADE. APLICAÇÃO DA RATIO ESSENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. =-1. Trata-se de ação de investigação de 

paternidade de filho havido por mulher casada, fundada no art. 1.604 do CC/2002, em que o autor contesta o 

vínculo de filiação estabelecido na constância do casamento, a qual não se confunde com ação negatória de 

paternidade, prevista no art. 1.601, para a qual o marido é o único legitimado, e que tem por objeto, 

exclusivamente, a impugnação da paternidade de filho concebido durante a relação matrimonial. 2. Segundo a 

jurisprudência desta Corte, a ação é suscetível de ser intentada não apenas pelo suposto filho, mas também por 

outros legítimos interessados, como no caso, por aquele que afirma ser o verdadeiro pai. 3. O direito de família 

abrange a área mais especial e sensível do ser humano, merecendo suas demandas atenção extrema, visto que as 

controvérsias daí decorrentes podem gerar sequelas profundas ou danos emocionais irreparáveis, o que recomenda, 

em certos casos, que o julgamento da causa seja realizado sopesando as peculiaridades fáticas que lhe são próprias, 

sob pena de o Judiciário perpetuar uma situação que, não raras vezes, possa se distanciar do princípio do melhor 

interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, 

consagrada pelos arts. 227 da Constituição Federal e 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual deve 

orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica. 4. Sob esse prisma, após anos de 

amadurecimento da discussão, a doutrina e a jurisprudência têm preconizado que a prevalência dos interesses da 

criança é o sentimento que deve nortear a condução do processo em que se debate, de um lado, o direito ao 

estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, 

cotidianamente, a partir de uma relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho. 5. No caso 

em tela, extrai-se dos autos que o marido da mãe assumiu a paternidade do menor de forma voluntária, mesmo 

sabendo que não era seu filho biológico, e desse reconhecimento estabeleceu-se um vínculo afetivo que, 

certamente, só vem se fortalecendo com o tempo, haja vista que ele permanece casado com a genitora da criança 

registrada, participando, em consequência, do seu convívio diário. 6. Por sua vez, desde que teve ciência da 

possibilidade de ser o pai biológico, o ora recorrido sempre buscou ter reconhecida essa condição. 

Inicialmente, mediante a realização do exame de DNA e, posteriormente, com o ajuizamento da presente ação, 

seguida da obtenção de regulamentação de visitas, o que também lhe permitiu conviver com o menor, desde 

quando ele tinha pouco mais de 2 (dois) anos de idade, e com ele estabelecer verdadeira relação paternal. 

7. Os elementos fáticos do caso, portanto, revelam o surgimento de filiação por origens distintas, do qual emerge 

um modelo familiar diverso da concepção tradicional, pela presença concomitante, tanto de vínculos 

estabelecidos por relação afetiva, quanto daqueles oriundos de ascendência biológica, e para cuja solução, 

vislumbrando o melhor interesse do menor, não se impõe a prevalência de um sobre o outro, mas o 

reconhecimento jurídico de ambos, seguindo a ratio essendi do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RExt. n. 898.060/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/2017, no qual foi fixada a tese - com 

repercussão geral - de que "a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas 

consequências patrimoniais e extrapatrimoniais". 8. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1548187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

02/04/2018) 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO HOMOAFETIVA. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. DUPLA PATERNIDADE 

OU ADOÇÃO UNILATERAL. DESLIGAMENTO DOS VÍNCULOS COM DOADOR DO MATERIAL FECUNDANTE. CONCEITO 

LEGAL DE PARENTESCO E FILIAÇÃO. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE ADMITINDO A MULTIPARENTALIDADE. 
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EXTRAJUDICICIALIZAÇÃO DA EFETIVIDADE DO DIREITO DECLARADO PELO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF 

ATENDIDO PELO CNJ. 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO SIMULTÂNEO DO PAI BIOLÓGICO E DO PAI 

SOCIOAFETIVO NO ASSENTO DE NASCIMENTO. 

CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

1. Pretensão de inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as técnicas 

de reprodução assistida sem a destituição de poder familiar reconhecido em favor do pai biológico. 

2. "A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e à criança resultante de 

técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e 

seus parentes consangüíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco 

entre a criança e o doador do material fecundante." (Enunciado n. 111 da Primeira Jornada de Direito Civil). 

3. A doadora do material genético, no caso, não estabeleceu qualquer vínculo com a criança, tendo expressamente 

renunciado ao poder familiar. 4. Inocorrência de hipótese de adoção, pois não se pretende o desligamento do 

vínculo com o pai biológico, que reconheceu a paternidade no registro civil de nascimento da criança. 

5. A reprodução assistida e a paternidade socioafetiva constituem nova base fática para incidência do preceito "ou 

outra origem" do art. 1.593 do Código Civil. 6. Os conceitos legais de parentesco e filiação exigem uma nova 

interpretação, atualizada à nova dinâmica social, para atendimento do princípio fundamental de preservação do 

melhor interesse da criança. 

 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 898.060/SC, enfrentou, em sede de repercussão geral, os 

efeitos da paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, permitindo implicitamente o reconhecimento 

do vínculo de filiação concomitante baseada na origem biológica. 8. O Conselho Nacional de Justiça, mediante o 

Provimento n. 63, de novembro de 2017, alinhado ao precedente vinculante da Suprema Corte, estabeleceu 

previsões normativas que tornariam desnecessário o presente litígio. 

9. Reconhecimento expresso pelo acórdão recorrido de que o melhor interesse da criança foi assegurado. 

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

(REsp 1608005/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 

21/05/2019) 

 

Paternidade socioafetiva, impossibilidade, no caso, do reconhecimento da paternidade biológica 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

FILHO HAVIDO DE RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. 

MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. 

POSSIBILIDADE QUANDO ATENDER AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

APLICAÇÃO DA RATIO ESSENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE DA GENITORA SOBRE O DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito 

recursal diz respeito à possibilidade de concomitância das paternidades socioafetiva e biológica 

(multiparentalidade). 

2. O reconhecimento dos mais variados modelos de família veda a hierarquia ou a diferença de qualidade jurídica 

entre as formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico (ADI n. 

4.277/DF). 

3. Da interpretação não reducionista do conceito de família surge o debate relacionada à multiparentalidade, 

rompendo com o modelo binário de família, haja vista a complexidade da vida moderna, sobre a qual o Direito ainda 

não conseguiu lidar satisfatoriamente. 

4. Apreciando o tema e reconhecendo a repercussão geral, o Plenário do STF, no julgamento do RE n. 898.060/SC, 

Relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 24/8/2017, fixou a seguinte tese: "a paternidade socioafetiva, 

declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais." 5. O reconhecimento de 

vínculos concomitante de parentalidade é uma casuística, e não uma regra, pois, como bem salientado pelo STF 

naquele julgado, deve-se observar o princípio da paternidade responsável e primar pela busca do melhor interesse 

da criança, principalmente em um processo em que se discute, de um lado, o direito ao estabelecimento da verdade 
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biológica e, de outro, o direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a partir de uma 

relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho. 

6. As instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade na hipótese em 

questão, pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, notadamente o estudo social, o pai biológico não 

demonstra nenhum interesse em formar vínculo afetivo com a menor e, em contrapartida, o pai socioafetivo assiste 

(e pretende continuar assistindo) à filha afetiva e materialmente. Ficou comprovado, ainda, que a ação foi ajuizada 

exclusivamente no interesse da genitora, que se vale da criança para conseguir atingir suas pretensões. 

7. Ressalva-se, contudo, o direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, da menor pleitear a inclusão do nome 

do pai biológico em seu registro civil ao atingir a maioridade, momento em que poderá avaliar, de forma 

independente e autônoma, a conveniência do ato. 

8. Recurso especial desprovido. 

(REsp 1674849/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 

23/04/2018) 

 

Prevalência relativa da paternidade socioafetiva à biológica 

 

AGRAVO INTERNO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE AJUIZADA PELA FILHA. 1. A 

tese segundo a qual a paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre a biológica deve ser analisada com bastante 

ponderação, a depender sempre do exame do caso concreto. É que, em diversos precedentes desta Corte, a 

prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em contexto de ação negatória de 

paternidade ajuizada pelo pai registral (ou por terceiros), situação bem diversa da que ocorre quando o filho registral 

é quem busca a paternidade biológica, sobretudo no cenário da chamada "adoção à brasileira". 

2. De fato, é de prevalecer a paternidade socioafetiva sobre a biológica para garantir direitos aos filhos, na esteira 

do princípio do melhor interesse da prole, sem que, necessariamente, a assertiva seja verdadeira quando é o filho 

que busca a paternidade biológica em detrimento da socioafetiva. No caso de ser o filho - o maior interessado na 

manutenção do vínculo civil resultante do liame socioafetivo - quem vindica estado contrário ao que consta no 

registro civil, socorre-lhe a existência de "erro ou falsidade" (art. 1.604 do CC/02) para os quais não contribuiu. 

Afastar a possibilidade de o filho pleitear o reconhecimento da paternidade biológica, no caso de "adoção à 

brasileira", significa impor-lhe que se conforme com essa situação criada à sua revelia e à margem da lei. 

3. A paternidade biológica gera, necessariamente, responsabilidade não evanescente e que não se desfaz com a 

prática ilícita da chamada "adoção à brasileira", independentemente da nobreza dos desígnios que a motivaram. E, 

do mesmo modo, a filiação socioafetiva desenvolvida com os pais registrais não afasta os direitos da filha resultantes 

da filiação biológica. 

4. Agravo interno não provido. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1784726/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, 

DJe 15/05/2019) 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM 

ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. VÍNCULO BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. O Tribunal de origem manifestou-se em consonância ao entendimento desta Corte Superior de Justiça no 

sentido de ser possível o ajuizamento de ação de investigação de paternidade, mesmo na hipótese de existência 

de vínculo socioafetivo, uma vez que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, assentado no princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser exercitado sem 

nenhuma restrição em face dos pais, não havendo falar que a existência de paternidade socioafetiva tenha o 

condão de obstar a busca pela verdade biológica da pessoa. 

2. O registro efetuado pelo pai afetivo não impede a busca pelo reconhecimento registral também do pai biológico, 

cujo reconhecimento do vínculo de filiação, com todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, é seu 

consectário lógico. 
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3. A jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a inexistência de vínculo afetivo entre a investigante e o 

investigado não afasta o direito indisponível e imprescritível de reconhecimento da paternidade biológica. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1738888/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) 

 

Paternidade, possível fraude no exame de DNA 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MODIFICAÇÃO 

DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

PRECEDENTES. PRECLUSÃO. MATÉRIA PREJUDICADA. REPETIÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Verificando-se, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que a causa de pedir e o 

pedido entabulado pelo autor foi voltado para investigação da paternidade com suporte no vínculo biológico, 

afastando-se deles o acórdão recorrido, ou seja, dos limites objetivos da lide, se está diante de julgamento fora do 

pedido. Precedentes. 3. Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o 

consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se 

coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica. 4. Entendendo o 

magistrado pela necessidade de repetição da prova pericial diante das inconsistências, insuficiências e incertezas das 

perícias produzidas, para fins de formação do seu livre convencimento, não pode esta Corte rever tal conclusão. 

Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 

5. Nas questões envolvendo direito de filiação (ações de estado) em que há busca pela identidade genética, corolário 

do princípio da dignidade da pessoa humana, vige orientação no sentido de que a existência de dúvida razoável 

sobre possível fraude em teste de DNA é suficiente para reabrir a discussão acerca da filiação biológica, devendo ser 

autorizada a repetição da prova para fins de formação do convencimento do magistrado. Precedentes. 

6. Recurso especial provido em parte. 

(REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) 

 

Anulação do registro, prova de inexistência de socioafetividade 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COMBINADA COM 

ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

INTERESSE PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. 

LEGITIMIDADE. INCAPAZ. ARTS. 178, II, 179 E 966 DO CPC/2015. SÚMULA nº 99/STJ. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. 

ARTS. 127 E 226 DA CF/1988. 

FILIAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ART. 2º, §§ 4º E 6º, DA LEI Nº 8. 

560/1992. INTERVENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SOCIOAFETIVIDADE. ART. 1.593 DO CC/2002. INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. REGISTRO. 

RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. ERRO OU FALSIDADE. SOCIOAFETIVIDADE. 

PRESENÇA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC 2015. 

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. O Ministério Público, ao atuar como fiscal da ordem jurídica, possui legitimidade para requerer provas e recorrer 

em processos nos quais oficia, tais como os que discutem direitos de incapazes em ação de investigação de 

paternidade com manifesto interesse público primário e indisponível (art. 2º, §§ 4º e 6º, da Lei nº 8.560/1992). 
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3. A atuação do Parquet como custos legis está, sobretudo, amparada pela Constituição Federal (arts. 127, caput, 

129, IX, e 226, § 7º), que elegeu o princípio da paternidade responsável como valor essencial e uma das facetas da 

dignidade humana. 

4. O órgão ministerial presenta o Estado ao titularizar um interesse manifestamente distinto daqueles naturalmente 

defendidos no processo por autor e réu, não se submetendo a critérios discricionários. 

5. A posição processual do Parquet é dinâmica e deve ser compreendida como um poder-dever em função do plexo 

de competências determinadas pela legislação de regência e pela Carta Constitucional. 

6. A averiguação da presença de socioafetividade entre as partes é imprescindível, pois o laudo de exame genético 

não é apto, de forma isolada, a afastar a paternidade. 

7. A anulação de registro depende não apenas da ausência de vínculo biológico, mas também da ausência de 

vínculo familiar, cuja análise resta pendente no caso concreto, sendo ônus do autor atestar a inexistência dos 

laços de filiação ou eventual mácula no registro público. 

8. Recurso especial provido. 

(REsp 1664554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

15/02/2019) 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 

INEXISTENTE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE DE SIMPLES MODIFICAÇÃO DO 

NOMEN JURIS DA AÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO CONTRADITÓRIO, COM A 

POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. 

REGISTRO CIVIL DE FILHO COM A CIÊNCIA DE QUE INEXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. 

REGISTRO IMODIFICÁVEL. 

AUSÊNCIA DE ERRO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGISTRO CIVIL DE FILHA SOB A CONVICÇÃO DE QUE EXISTIA 

VÍNCULO BIOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. REGISTRO IMODIFICÁVEL, TODAVIA, DIANTE DA 

CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO AMOROSA E AFETUOSA. CONVIVÊNCIA 

PÚBLICA E DURADOURA POR LONGO PERÍODO. 

1- Ação distribuída em 11/03/2004. Recurso especial interposto em 27/09/2013 e atribuídos à Relatora em 

25/08/2016. 

2- Os propósitos recursais consistem em definir se a ação de retificação de registro civil deverá ser extinta sem 

resolução de mérito e, ainda, se estão presentes os vícios que autorizam a retificação do registro civil dos dois filhos 

diante do reconhecimento da paternidade inicialmente realizado pelo pai registral. 

3- Ausentes os vícios de omissão e de contradição elencados no art. 

535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado todas as questões relevantes para o desfecho da 

controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem tampouco em vício de fundamentação 

na decisão judicial. 

4- É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de 

defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes. 

5- A mera retificação do nomen juris da ação judicial e a alteração do fundamento legal em que se assenta a 

pretensão não implicam em modificação das causas de pedir remota ou próxima, de modo que é válida a 

determinação de emenda à inicial quando não são acrescentadas à petição inicial novos fatos ou novos fundamentos 

jurídicos da pretensão, inclusive porque observado o contraditório com a possibilidade de aditamento à contestação 

inicialmente apresentada pelos réus. 

6- A ciência prévia e inequívoca acerca da inexistência de vínculo biológico entre o pai e filho impede a modificação 

posterior do registro civil do menor, por se tratar de ato realizado de forma voluntária, livre e consciente, inexistente 

qualquer espécie de erro ou de vício de consentimento apto a macular a declaração de vontade inicialmente 

manifestada. Inteligência do art. 1.604 do CC/2002. 

7- O registro civil de nascimento de filha realizado com a firme convicção de que existia vínculo biológico com o 

genitor, o que posteriormente não se confirmou em exame de DNA, configura erro substancial apto a, em tese, 

modificar o registro de nascimento, desde que inexista paternidade socioafetiva, que prepondera sobre a 

paternidade registral em atenção à adequada tutela dos direitos da personalidade dos filhos. 
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8- Hipótese em que, a despeito do erro por ocasião do registro, houve a suficiente demonstração de que o genitor 

e a filha mantiveram relação afetuosa e amorosa, convivendo, em ambiente familiar, por longo período de tempo, 

inviabilizando a pretendida modificação do registro de nascimento. 

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1698716/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018) 

 

Paternidade, petição de herança, e prescrição 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ART. 2.027 DO 

CC/02. PETIÇÃO DE HERANÇA. 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA INVESTIGATÓRIA. 

PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 

2. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do prazo prescricional só terá início a partir 

do momento em que for declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar 

seus direitos sucessórios. 

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do 

NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos 

do § 5º daquele artigo de lei. 

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. 

(AgInt no AREsp 1273921/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

30/08/2018) 

 

Reconhecimento judicial de maternidade socioafetiva, possibilidade jurídica 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA DE FILHO MAIOR POST 

MORTEM. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EXISTENTES. VIABILIDADE DA PRETENSÃO 

EM TESE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE FILIAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO FILHO MAIOR E DE SUA 

GENITORA BIOLÓGICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONSENTIMENTO PREVISTO NO ART. 1.614 DO CÓDIGO CIVIL. 

RESPEITO À MEMÓRIA E À IMAGEM PÓSTUMAS. 

1- Ação distribuída em 11/01/2016. Recurso especial interposto em 09/02/2017 e atribuído à Relatora em 

25/08/2017. 

2- O propósito recursal é definir se é possível reconhecer a existência de maternidade socioafetiva entre a parte e 

filho maior, com genitora biológica conhecida, após a morte de ambos, especialmente para o fim de que a parte 

possa receber a pensão decorrente da morte do pretenso filho. 

3- A pretensão de reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem de filho maior é, em tese, 

admissível, motivo pelo qual é inadequado extinguir o feito em que se pretenda discutir a interpretação e o 

alcance da regra contida no art. 1.614 do CC/2002 por ausência de interesse recursal ou impossibilidade jurídica 

do pedido. 

4- A imprescindibilidade do consentimento do filho maior para o reconhecimento de filiação post mortem decorre 

da impossibilidade de se alterar, unilateralmente, a verdade biológica ou afetiva de alguém sem que lhe seja dada a 

oportunidade de se manifestar, devendo ser respeitadas a memória e a imagem póstumas de modo a preservar a 

história do filho e também de sua genitora biológica. 

6- Recurso especial conhecido e desprovido, por fundamentação distinta, a fim de julgar improcedente o pedido com 

resolução de mérito. 

(REsp 1688470/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) 
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. ADOÇÃO PÓSTUMA. 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE FALECIDO. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

1. Em que pese o art. 42, § 6º, do ECA estabelecer ser possível a adoção ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento de adoção, a jurisprudência evoluiu 

progressivamente para, em situações excepcionais, reconhecer a possibilidade jurídica do pedido de adoção 

póstuma, quando, embora não tenha ajuizado a ação em vida, ficar demonstrado, de forma inequívoca, que, diante 

de longa relação de afetividade, o falecido pretendia realizar o procedimento. 2. Segundo os precedentes desta 

Corte, a comprovação da inequívoca vontade do falecido em adotar segue as mesmas regras que comprovam a 

filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. Nesse 

sentido: REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 

22/08/2017; REsp 1.500.999/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 

12/04/2016, DJe de 19/04/2016. 

3. A posse do estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho legítimo, foi atestada 

pelo Tribunal de origem diante das inúmeras fotos de família e eventos sociais, boletins escolares, convites de 

formatura e casamento, além da robusta prova testemunhal, cujos relatos foram uníssonos em demonstrar que os 

adotandos eram reconhecidos como filhos, tanto no tratamento como no sobrenome que ostentavam, e assim eram 

apresentados ao meio social. 

4. Afastada a impossibilidade jurídica do pedido, na situação concreta o pedido de adoção post mortem deve ser 

apreciado, mesmo na ausência de expresso início de formalização do processo em vida, já que é possível extrair 

dos autos, dentro do contexto de uma sólida relação socioafetiva construída, que a real intenção do de cujus era 

assumir os adotandos como filhos. 

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. 

(AgInt no REsp 1520454/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 16/04/2018) 

 

Reconhecimento de relação avoenga: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU VÍNCULO ENTRE PAI E 

FILHO. EFEITOS ERGA OMNES. 

RELAÇÃO AVOENGA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA DECISÃO. COISA JULGADA. 

VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PROPOSTA PELO AVÔ CONTRA O NETO. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A RELAÇÃO DE PARENTESCO SOB O EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO BIOLÓGICO. 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. 

1. Os efeitos da sentença, que não se confundem com a coisa julgada e seus limites subjetivos, irradiam-se com 

eficácia erga omnes, atingindo mesmo aqueles que não figuraram como parte na relação jurídica processual. 

2. Reconhecida, por decisão de mérito transitada em julgado, a relação de parentesco entre pai e filho, a 

consecutiva relação avoenga (vínculo secundário) é efeito jurídico dessa decisão (CC/2002, art. 1.591), afigurando-

se inadequada a ação declaratória incidental para a desconstituição do vínculo primário, sob o exclusivo 

argumento de inexistência de liame biológico. 

3. Recurso especial não provido. 

(REsp 1331815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 

01/08/2016) 

 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE CAUTELAR PARA 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA VOLTADA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA PARA INSTRUÇÃO DE FUTURA 

DEMANDA INVESTIGATÓRIA DE RELAÇÃO AVOENGA. 
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1.NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO POR DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, DADA A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E OS PRECEDENTES DA CORTE INDICADOS COMO PARADIGMAS, 

EVIDENCIANDO O INEDITISMO DO TEMA NO ÂMBITO DESTA CORTE (RISTJ, art. 255, §2º). 

1.1. O caso concreto ensejador do presente recurso especial se diferencia dos precedentes em que o STJ reconheceu 

o direito próprio e personalíssimo do neto buscar constituição de relação avoenga, pois neles o genitor do 

investigante era pré-morto e não havia exercido pretensão em vida em lide cuja sentença de mérito julgou 

improcedente aquela ação, não havendo similitude fática a autorizar o conhecimento da insurgência por eventual 

dissídio jurisprudencial. 

2.APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA INSURGÊNCIA EM FUNÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO DE NORMA ATINENTE AOS 

LIMITES DA COISA JULGADA, APLICANDO-SE O DIREITO À ESPÉCIE, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 456-STF. 

3.ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE PRETENSA NETA, ENQUANTO VIVO SEU GENITOR, DE INVESTIGAR A 

IDENTIDADE GENÉTICA COM A FINALIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PARENTESCO. 

3.1. Não há legitimação concorrente entre gerações de graus diferentes postularem o reconhecimento judicial de 

parentesco, com base em descendência genética, existindo somente legitimidade sucessiva, de modo que as classes 

mais próximas, enquanto vivas, afastam as mais remotas (CC, art. 1606, caput). 

4.INTERPRETAÇÃO DO DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA, CARENTE DE REGULAMENTAÇÃO, EM HARMONIA COM O 

REGIME DE FILIAÇÃO DISCIPLINADO NO CÓDIGO CIVIL - APARENTE TENSÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

MESMA MAGNITUDE QUE DEVE SER SOLUCIONADA MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE (RAZOABILIDADE), SENDO ESTE O VETOR HERMENÊUTICO APROPRIADO A SALVAGUARDAR 

OS NÚCLEOS ESSENCIAIS DE DIREITOS EM SUPOSTA COLIDÊNCIA - VALOR/PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA QUE TANTO INFORMA O DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL, LASTRADO NA VERDADE BIOLÓGICA DO 

INDIVÍDUO, COMO TAMBÉM, OS DIREITO DE FILIAÇÃO, PRIVACIDADE E INTIMIDADE DO INVESTIGADO E DAS 

DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDAS EM LIDES VOLTADAS À CONSTITUIÇÃO COERCITIVA DE PARENTESCO, GARANTINDO-

SE SEGURANÇA JURÍDICA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE FAMÍLIA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

DO DIREITO À BUSCA DA VERDADE BIOLÓGICA, RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 48 DA LEI N. 8.069/90, QUE 

ENSEJA A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE FILIAÇÃO REGULADO NO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DO 

RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO DE FORMA INTERPOSTA (PER SALTUM), TENDO EM VISTA O 

CARÁTER LINEAR DO REGIME ESTABELECIDO NO CÓDIGO CIVIL (CC, ART. 

1591/1594), DE MODO QUE AS CLASSES MAIS REMOTAS DERIVAM DAS PRÓXIMAS. 

4.1. O princípio da proporcionalidade não autoriza conferir um caráter absoluto ao direito de identidade genética, 

para com base nele afastar a norma restritiva do art. 1.606 do CC, tendo em vista que o valor/princípio da dignidade 

da pessoa humana informa tanto o direito do indivíduo buscar sua verdade biológica, como também a segurança 

jurídica e a privacidade da intimidade nas relações de parentesco do investigado e das próprias gerações 

antecedentes à investigante, exceto venha o legislador futuramente regular o tema de forma diferente. 

4.2. A concentração da legitimidade para investigação da identidade genética de determinado tronco familiar na 

geração mais próxima, enquanto viva, constitui entendimento mais adequado à salvaguarda do núcleo essencial dos 

direitos fundamentais em tensão, respectivamente, identidade genética de descendentes remotos e a privacidade e 

intimidade do investigado e das próprias classes de parentesco mais imediatas, garantindo-se segurança jurídica às 

relações de família e respectivo regime de parentesco, evitando-se o risco de sentenças contraditórias e transtornos 

irreversíveis ante o aforamento de múltiplas ações judiciais para o mesmo fim, por parte de um número muito maior 

de legitimados, então concorrentes. 

4.3. Se, por um lado, é razoável obrigar qualquer indivíduo vir a juízo revelar sua intimidade e expor sua vida privada 

para se defender de demanda dirigida ao reconhecimento de parentesco, com consequências sócio familiares 

irreversíveis, não há essa mesma proporcionalidade para autorizar que esse idêntico investigado possa ser 

constrangido por todos os demais descendentes de determinado parente de grau mais próximo, sujeitando-se a um 

sem número de demandas, com possibilidade de decisões incongruentes, presentes e futuras, nas quais um mesmo 

tronco de descendência, cada qual por si, poderia postular declaração judicial de parentalidade lastrada em um igual 

vínculo genético. 

4.4. No âmbito das relações de parentesco não decorrentes da adoção, o exercício do direito de investigação da 

identidade genética, para fins de constituição de parentesco é limitado, sim, pelo disposto no art. 1.606 do Código 
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Civil, o qual restringiu o universo de quem (a geração mais próxima viva) e quando pode ser postulada declaração 

judicial de filiação (não haver anterior deliberação a respeito); 

4.5. A extensão da legitimação também não se mostra necessária em função de o pai da investigante não ter 

conseguido realizar exame de DNA em anteriores demandas nas quais restou sucumbente em relação ao ora 

investigado, porquanto o próprio progenitor, por si, ainda detém a possibilidade de relativizar os provimentos 

jurisdicionais que não o reconheceram como filho, vez que, segundo o entendimento mais recente da Suprema 

Corte, pode ser reinaugurada essa discussão nos casos em que a improcedência decorreu de processo no qual não 

estava disponível às partes a realização do exame de DNA (Informativo n. 

622 - RE 363.889, Rel. Min. Dias Toffoli, acórdão pendente de publicação- em 23.11.2011). 

5. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, VEZ QUE AS GERAÇÕES MAIS REMOTAS NÃO PODEM DESCONSTITUIR 

INDIRETAMENTE PROVIMENTOS JURISDICIONAIS DE IMPROCEDÊNCIA INERENTES À RELAÇÃO DE ESTADO 

PERTINENTE AO SEU ASCENDENTE IMEDIATO (CC, ART. 1.606, § ÚNICO). 

6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

(REsp 876.434/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

01/12/2011, DJe 01/02/2012) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. 

RELAÇÃO AVOENGA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS 

NETOS. PAI JÁ FALECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, § 1º-A, do CPC não ofende os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a 

jurisprudência dominante do STJ. 

2. O agravo regimental não comporta inovação de teses recursais, ante a preclusão consumativa, devendo a matéria 

impugnada constar anteriormente do recurso especial ou de suas contrarrazões. 

3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de que é juridicamente possível e legítima a 

ação ajuizada pelos netos, em face do suposto avô, com a pretensão de que seja declarada relação avoenga, se já 

falecido o pai dos primeiros, que em vida não pleiteou a investigação de sua origem paterna. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 1319333/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011) 

 

Direito civil. Família. Ação de declaração de relação avoenga. Busca da ancestralidade. Direito personalíssimo dos 

netos. Dignidade da pessoa humana. Legitimidade ativa e possibilidade jurídica do pedido. Peculiaridade. Mãe dos 

pretensos netos que também postula seu direito de meação dos bens que supostamente seriam herdados pelo 

marido falecido, porquanto pré-morto o avô. 

- Os direitos da personalidade, entre eles o direito ao nome e ao conhecimento da origem genética são inalienáveis, 

vitalícios, intransmissíveis, extrapatrimoniais, irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis erga omnes. 

- Os netos, assim como os filhos, possuem direito de agir, próprio e personalíssimo, de pleitear declaratória de 

relação de parentesco em face do avô, ou dos herdeiros se pré-morto aquele, porque o direito ao nome, à 

identidade e à origem genética estão intimamente ligados ao conceito de dignidade da pessoa humana. 

- O direito à busca da ancestralidade é personalíssimo e, dessa forma, possui tutela jurídica integral e especial, nos 

moldes dos arts. 5º e 226, da CF/88. 

- O art. 1.591 do CC/02, ao regular as relações de parentesco em linha reta, não estipula limitação, dada a sua 

infinitude, de modo que todas as pessoas oriundas de um tronco ancestral comum, sempre serão consideradas 

parentes entre si, por mais afastadas que estejam as gerações; dessa forma, uma vez declarada a existência de 

relação de parentesco na linha reta a partir do segundo grau, esta gerará todos os efeitos que o parentesco em 

primeiro grau (filiação) faria nascer. 

- A pretensão dos netos no sentido de estabelecer, por meio de ação declaratória, a legitimidade e a certeza da 

existência de relação de parentesco com o avô, não caracteriza hipótese de impossibilidade jurídica do pedido; a 

questão deve ser analisada na origem, com a amplitude probatória a ela inerente. 
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- A jurisprudência alemã já abordou o tema, adotando a solução ora defendida. Em julgado proferido em 31/1/1989 

e publicado no periódico jurídico NJW (Neue Juristische Woche) 1989, 891, o Tribunal Constitucional Alemão 

(BVerfG) afirmou que ?os direitos da personalidade (Art. 2 Par. 1º e Art. 1º Par. 1º da Constituição Alemã) 

contemplam o direito ao conhecimento da própria origem genética.? - Em hipótese idêntica à presente, analisada 

pelo Tribunal Superior em Dresden (OLG Dresden) por ocasião de julgamento ocorrido em 14 de agosto de 1998 

(autos n.º 22 WF 359/98), restou decidido que ?em ação de investigação de paternidade podem os pais biológicos de 

um homem já falecido serem compelidos à colheita de sangue?. 

- Essa linha de raciocínio deu origem à reforma legislativa que provocou a edição do § 372a do Código de Processo 

Civil Alemão (ZPO) em 17 de dezembro de 2008, a seguir reproduzido (tradução livre): ?§ 372a Investigações para 

constatação da origem genética. I. Desde que seja necessário para a constatação da origem genética, qualquer 

pessoa deve tolerar exames, em especial a coleta de amostra sanguínea, a não ser que o exame não possa ser 

exigido da pessoa examinada. II. Os §§ 386 a 390 são igualmente aplicáveis. Em caso de repetida e injustificada 

recusa ao exame médico, poderá ser utilizada a coação, em particular a condução forçada da pessoa a ser 

examinada.? - Não procede a alegada ausência de provas, a obstar o pleito deduzido pelos netos, porque ao acolher 

a preliminar de carência da ação, o TJ/RJ não permitiu que a ação tivesse seguimento, sem o que, não há como 

produzir provas, porque não chegado o momento processual de fazê-lo. 

- Se o pai não propôs ação investigatória quando em vida, a via do processo encontra-se aberta aos seus filhos, a 

possibilitar o reconhecimento da relação avoenga; exigem-se, certamente, provas hábeis, que deverão ser 

produzidas ao longo do processo, mas não se pode despojar do solo adequado uma semente que apresenta 

probabilidades de germinar, lançando mão da negativa de acesso ao Judiciário, no terreno estéril da carência da 

ação. 

- O pai, ao falecer sem investigar sua paternidade, deixou a certidão de nascimento de seus descendentes com o 

espaço destinado ao casal de avós paternos em branco, o que já se mostra suficiente para justificar a pretensão de 

que seja declarada a relação avoenga e, por consequência, o reconhecimento de toda a linha ancestral paterna, com 

reflexos no direito de herança. 

- A preservação da memória dos mortos não pode se sobrepor à tutela dos direitos dos vivos que, ao se depararem 

com inusitado vácuo no tronco ancestral paterno, vêm, perante o Poder Judiciário, deduzir pleito para que a linha 

ascendente lacunosa seja devidamente preenchida. 

- As relações de família tal como reguladas pelo Direito, ao considerarem a possibilidade de reconhecimento amplo 

de parentesco na linha reta, ao outorgarem aos descendentes direitos sucessórios na qualidade de herdeiros 

necessários e resguardando-lhes a legítima e, por fim, ao reconhecerem como família monoparental a comunidade 

formada pelos pais e seus descendentes, inequivocamente movem-se no sentido de assegurar a possibilidade de que 

sejam declaradas relações de parentesco pelo Judiciário, para além das hipóteses de filiação. 

- Considerada a jurisprudência do STJ no sentido de ampliar a possibilidade de reconhecimento de relações de 

parentesco, e desde que na origem seja conferida a amplitude probatória que a hipótese requer, há perfeita 

viabilidade jurídica do pleito deduzido pelos netos, no sentido de verem reconhecida a relação avoenga, 

afastadas, de rigor, as preliminares de carência da ação por ilegitimidade de parte e impossibilidade jurídica do 

pedido, sustentadas pelos herdeiros do avô. 

- A respeito da mãe dos supostos netos, também parte no processo, e que aguarda possível meação do marido ante 

a pré-morte do avô dos seus filhos, segue mantida, quanto a ela, de igual modo, a legitimidade ativa e a 

possibilidade jurídica do pedido, notadamente porque entendimento diverso redundaria em reformatio in pejus. 

Recurso especial provido. 

(REsp 807.849/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/08/2010) 


