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RESUMO: O intuito do artigo é abordar aspectos protetivos (in)existentes na 
legislação previdenciária relacionados às organizações familiares pluriafetivas. Baseado 
em conceitos fundamentais utilizados no Direito Previdenciário, far-se-á um estudo de 
como a técnica do seguro social, cuja finalidade é amparar seus beneficiários em face de 
riscos sociais, pode ser efetiva mesmo inexistindo uma legislação específica tratando de 
dependentes pluriafetivos. Abstraindo-se os aspectos culturais, religiosos, antropológicos 
e sociais realizar-se-á um estudo eminentemente técnico-jurídico quanto à classificação 
previdenciária dos indivíduos e quais são os benefícios devidos a pessoas que se encontram 
numa relação não constituída apenas de um homem e uma mulher, de duas mulheres ou 
de dois homens. Por fim, será analisada a questão da pensão por morte às pessoas que 
vivem em concubinato, em poligamia, em poliandria e em poliamor, cotejando-se com 
princípios aplicáveis à Seguridade Social, e com o que prescreve a Constituição Federal 
no que tange à dignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVE: direito previdenciário; pluriafetividade; poliamor; poligamia; 
poliandria; concubinato.

ABSTRACT: The purpose of the article is to address protective aspects (in) existing in 
social security legislation related to multi-family family organizations. Based on fundamental 
concepts used in Social Security Law, a study will be made of how the social insurance 
technique, whose purpose is to support its beneficiaries in the face of social risks, can be 
effective even if there is no specific legislation dealing with pluri-social dependents. Apart 
from cultural, religious, anthropological and social aspects, an eminently technical-juridical 
study will be carried out on the social security classification of individuals and what are the 
benefits due to people who are in a relationship not only consisting of a man and a woman, 
two women or two men. Finally, the question of death pensions will be analyzed for people 
living in concubinage, polygamy, polyandry and polyamory, comparing themselves with 
principles applicable to Social Security, and with what the Federal Constitution prescribes 
regarding dignity of the human person.

KEYWORDS: social security law; pluriactivity; polyamory; polygamy, polyandry, 
concubinage.

INTRODUÇÃO

A sociedade humana está mudando em relação aos tipos de organização familiar 
de forma bastante acelerada e, muitas vezes, despertando preconceitos, desaprovações 
e censuras de uma maioria conservadora. O Direito se propõe a regular as relações 
sociais e não pode desprezar o que de fato acontece no mundo fenomênico, mesmo em 
números pouco expressivos, sobretudo quando estão envolvidos direitos fundamentais 
constitucionalmente tutelados.

Desse modo, o presente estudo tentará contribuir no sentido de subsidiar, inclusive, 
uma legislação específica que seja capaz de efetivar a proteção de direitos previdenciários 
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dessas novas composições familiares �não convencionais�, que têm na afetividade o seu 
fator preponderante em detrimento de fatores formais ou patrimoniais.

Trazendo conceitos básicos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) abordar-se-á a classificação dos dependentes e a documentação necessária para 
comprovar sua condição. Também serão tratadas questões relativas à possibilidade de 
concessão de benefícios previdenciários a esses dependentes, bem como: o fato gerador, 
requisitos para a concessão, documentação necessária para o requerimento, data de início, 
valores e cessação desses benefícios.

Definindo-se os conceitos de Poliamor, Poligamia, Poliandria e Concubinato será 
avaliado de que maneira alguma proteção previdenciária pode ser estendida às pessoas 
que se encontram nessas relações. Por fim, serão trazidas alternativas, como meio de 
contribuição, para a elaboração de anteprojeto de lei com a finalidade de conferir proteção 
previdenciária efetiva às pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS DEPENDENTES NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL (RGPS)

A previdência social brasileira é composta de regimes básicos e complementares. 
Os regimes complementares, previstos no art. 202 da Constituição, são mais conhecidos 
como �previdência privada� ou �fundos de pensão� que, como o próprio nome já suscita, 
complementam os valores de benefícios concedidos pelos regimes públicos básicos.1

Nos regimes básicos, ou previdência social básica, encontram-se o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), previsto no art. 201 da Constituição Federal, e os Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) nos termos do art. 40 da Carta Magna. O primeiro 
abrange, no geral, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos não filiados a 
RPPS e servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados. Já o último aco-
lhe os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que possuam regime 
próprio de previdência.

A Previdência Social também é denominada de Seguro Social, já que sua finalida-
de é assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção quando da 
ocorrência de riscos sociais. Os beneficiários do RGPS classificam-se em �segurados�, 
que possuem uma relação jurídica direta com o regime geral por meio do recolhimento de 
contribuições, e �dependentes�, que possuem um vínculo indireto, uma vez que não preci-
sam contribuir com o sistema previdenciário para receberem benefícios, nessa condição.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, 
define quem são os dependentes dos segurados, conforme se observa:

1 Para um estudo mais aprofundado sobre o tema, ler COSTA, Eliane Romeiro. Previdência complementar 

na seguridade social. São Paulo: LTr, 2003.



34 JURIS PLENUM PREVIDENCIÁRIA - Ano VI - número 23 - agosto de 2018

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 
na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não eman-
cipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 
ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, 
de 2015).
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 
exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

Conforme se observa do texto legal, os dependentes são classificados em classes 
(I, II e III), com as primeiras excluindo o direito das posteriores. Significa dizer que, existindo 
dependentes da classe I, os demais da classe II e III não poderão receber um benefício 
previdenciário. De forma semelhante, o dependente da classe III só fará jus a um bene-
fício se não existirem dependentes das classes I e II. No entanto, os componentes que 
pertencem à classe I concorrem entre si pelo direito ao benefício, de sorte que, havendo 
mais de um dependente da classe I habilitado a receber prestação pecuniária, esta será 
dividida igualmente entre eles.

Em relação aos filhos, estes mantêm a qualidade de dependentes até os 21 anos, 
salvo se inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, e dividem 
o benefício previdenciário com o cônjuge ou companheiro (a) do instituidor do benefício. 
Conforme o parágrafo 2º do art. 16 da Lei de Benefícios, �o enteado e o menor tutelado 
equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada depen-
dência econômica na forma estabelecida no Regulamento�.

Para o objeto do presente estudo, focaremos nos dependentes da classe I: cônju-
ge, companheiro(a) e filhos, cuja dependência econômica é presumida, ao contrário das 
demais classes, as quais devem comprová-la, conforme § 4º do art. 16 da Lei nº 8.213/91.

Quanto aos companheiros, estes são conceituados no parágrafo 3º do mesmo 
dispositivo legal como: �a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 
segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal�. 
Por sua vez, assim reza a Lei das leis:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.
[...]
§ 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. (grifo nosso).
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Em relação à união estável, assim afirma o Código Civil:

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.
§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracte-
rização da união estável.

Da leitura dos dispositivos supracitados, há que se fazer alguns esclarecimentos 
quanto à interpretação. Em que pese a Constituição e o Código Civil utilizarem a expressão 
�união estável entre homem e mulher�, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4277 e 
a ADPF 132,2 reconheceu, por unanimidade, a união estável para casais do mesmo sexo.

2 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE 
OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊN-
CIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação 
dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir �interpretação 
conforme à Constituição� ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO 
DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/
MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO 
DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO 
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRES-
SÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA 
PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, 
não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da 
Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de �promover o bem de todos�. 
[...] 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO �FAMÍLIA� NENHUM SIGNIFICADO 
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SOCIOCULTURAL 
E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO 
REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Esta-
do. Ênfase constitucional à instituição da família. 
núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 

heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, 

não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 

religiosa. [...] Imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como instituição que 

também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano 

dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do 

Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental 

atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 
4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS 
PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABE-
LECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS 
DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE �ENTIDADE FAMILIAR� 
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Portanto, a interpretação correta a ser dada em relação à união estável é de que 
esta pode se constituir entre pessoas do mesmo sexo e também entre pessoas de sexos 
opostos, desde que preenchidos os demais requisitos, quais sejam: convivência pública, 
contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.

Sanada essa primeira controvérsia, é de se atentar também sobre a proibição da 
constituição de união estável entre pessoas que estão impedidas de casar, ou seja: ascen-
dentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; os afins em linha reta; o 
adotante com quem foi cônjuge do adotado e este com quem o foi do adotante; os irmãos, 
unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; o adotado com o 
filho do adotante; o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. As pessoas casadas também não poderão estabelecer 
união estável, salvo se estiverem separadas de fato ou judicialmente.

Não ocasionarão o impedimento de reconhecimento de união estável as causas de 
suspensão da celebração de casamento. Assim sendo, é possível constituir união estável:

a) o(a) viúvo(a) que tiver filho do cônjuge falecido, mesmo sem inventário dos bens 
do antigo casal e a partilha aos herdeiros;

b) a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou tenha sido anula-
do, mesmo antes de dez meses após a viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;

c) o divorciado, mesmo antes da partilha dos bens do antigo casal;
d) o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 

ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, ainda que não tenha cessado a tutela 
ou curatela, e mesmo que não estejam saldadas as respectivas contas.

A Lei de Benefícios incumbiu ao seu Regulamento a tarefa de disciplinar a inscrição 
dos beneficiários do RGPS, conforme se observa no art. 17: �O Regulamento disciplinará 
a forma de inscrição do segurado e dos dependentes�. Inscrição, para eles, é o ato formal 
pelo qual este se habilita ao recebimento de alguma prestação pecuniária em face do se-
gurado. O Regulamento da Previdência Social (RPS) foi aprovado pelo Decreto nº 3.048, 
de 6 de maio de 1999, que assim disciplinou a inscrição destes beneficiários:

E �FAMÍLIA�. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se 

ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou 

sem hierarquia no âmbito à 

renitência patriarcal dos costumes brasileiros. [...] Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo 

perfeito de família. [...] 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA �INTERPRETAÇÃO CONFORME�). RECONHECIMENTO DA 
UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpre-

tação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele 

próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as 

mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (ADI 4277, Relator(a): Min. 
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05.05.2011, DJe-198 DIVULG 13.10.2011 PUBLIC 14.10.2011 
EMENT VOL-02607-03 PP-00341 RTJ VOL-00219-01 PP-00212) (grifos nossos).
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Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida 
quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos: (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.079, de 2002)
I - para os dependentes preferenciais:
a) cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;
b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certi-
dão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, 
quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, 
ou de óbito, se for o caso; e
c) equiparado a filho - certidão judicial de tutela e, em se tratando 
de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento 
do dependente, observado o disposto no § 3º do art. 16;

Conforme visto, em relação ao cônjuge e aos filhos não existem maiores complica-
ções quanto à sua caracterização frente ao RGPS, já que para comprovar a sua condição 
basta apresentarem, respectivamente, a certidão de casamento e a certidão de nascimento. 
No entanto, para os companheiros se faz necessária comprovação da união estável, ou 
seja, convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir 
família, de acordo com o art. 22, § 3º, do RPS.3

Embora a dependência econômica dos companheiros seja presumida, eles devem 
comprovar o vínculo de união estável por meio de pelo menos 3 (três) dos documentos 
estabelecidos no dispositivo supracitado ou por qualquer outro que possa comprovar a 
efetiva união, para ter direito a sua habilitação como dependente do segurado.

3 § 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados 
no mínimo três dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000)
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)
VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova de mesmo domicílio;
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como 
sua beneficiária;
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou
XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. (grifos nossos).
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2. PENSÃO POR MORTE

Nos termos da Lei nº 8.213/91, os segurados, ao se filiarem ao RGPS, passam a 
ter cobertura contra riscos sociais que, ao se efetivarem no mundo fenomênico, ensejam 
uma retribuição pecuniária em forma de benefício. Do mesmo modo, os dependentes têm 
direito a algumas prestações em decorrência da relação jurídica indireta a qual possuem 
com a Previdência Social, originada do vínculo direto que o segurado possui com o RGPS, 
por meio das contribuições vertidas ao regime previdenciário.

Os riscos sociais previstos na Lei de Benefícios e os benefícios correspondentes são:
- Incapacidade (auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez);
- Idade avançada (aposentadoria por idade);
- Desemprego involuntário (seguro desemprego);
- Encargos de família (salário-família);
- Proteção à maternidade (salário-maternidade);
- Reclusão (auxílio-reclusão);
- Morte (pensão por morte).
Os benefícios previdenciários devidos aos segurados são: auxílio-doença, auxílio-

-acidente, aposentadoria por invalidez, seguro-desemprego, aposentadoria por idade, 
aposentadoria por tempo de contribuição, salário-maternidade e salário-família. Já os 
dependentes têm direito às prestações de auxílio-reclusão e à pensão por morte, esta 
última objeto do presente trabalho.

A pensão por morte tem como fato gerador o óbito do segurado. No caso de morte 
presumida, esta deverá ser declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 
(seis) meses de ausência do segurado.

Outrossim, no caso de desaparecimento do segurado decorrente de acidente, de-
sastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão por morte de forma provisória, 
independentemente da declaração judicial e de prazo de ausência. Contudo, verificado 
o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, e não 
haverá a obrigação da devolução dos valores recebidos, salvo comprovada a má-fé.

A Data de Início do Benefício (DIB) será a própria data do óbito quando a pensão 
por morte for requerida até 90 (noventa) dias depois deste. Havendo o requerimento após 
esse prazo, o benefício terá início na Data de Entrada do Requerimento (DER). Nos casos 
de morte presumida, o início do benefício será a data da decisão judicial.

Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos 
em cotas individuais igualitárias (de mesmo valor), observada a precedência de classes, 
conforme abordado anteriormente. Importa aduzir que a concessão do benefício não será 
protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 
habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá 
efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.
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Se o cônjuge divorciado ou separado receber pensão alimentícia, concorrerá em 
igualdade de condições com os dependentes da classe I. Porém, o cônjuge ausente não 
exclui o direito do(a) companheiro(a), e somente fará jus à prestação quando da data de 
sua habilitação e, obrigatoriamente, mediante comprovação de dependência econômica.

O dependente que for condenado pela prática de crime que tenha dolosamente 
resultado na morte do segurado perderá o direito à pensão por morte, após o trânsito em 
julgado da ação penal. Da mesma forma, o cônjuge ou o(a) companheiro(a) que compro-
vadamente simular ou fraudar o casamento ou a união estável, ou formalizá-los com o fim 
exclusivo de constituir benefício previdenciário, também terá cancelado, a qualquer tempo, 
o direito ao benefício. Para tanto, é necessária a apuração desses fatos em processo 
judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Havendo mais de um dependente habilitado à pensão, cada cota-parte individual 
cessará pela morte do pensionista. Para filhos ou equiparados e irmãos, a cota findará 
ao atingirem a idade de 21 (vinte e um) anos, salvo se constatada invalidez, deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave. Para estes, permanecendo a invalidez após os 
21 (vinte e um) anos, a cota somente será cessada com a constatação do fim da invalidez, 
mediante perícia médica a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No caso de cônjuge ou companheiro(a), o fim da cota-parte da pensão se dará 
em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem início há menos de 2 
(dois) anos antes do óbito do segurado. Para fins de contagem das contribuições mensais, 
será computado o tempo de contribuição a RPPS.

Se o óbito ocorrer após o segurado ter pagado pelo menos 18 (dezoito) contribuições 
mensais e 2 (dois) anos depois do início do casamento ou da união estável, cumulativa-
mente, a cota cessará transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com 
a idade do cônjuge/companheiro(a) na data do óbito:

Tabela de duração da cota de pensão para cônjuge/companheiro(a)

Idade na data do óbito Duração da cota de pensão

Menos de 21 anos 3 anos

Entre 21 e 26 anos 6 anos

Entre 27 e 29 anos 10 anos

Entre 30 e 40 anos 15 anos

Entre 41 e 43 anos 20 anos

44 anos ou mais Vitalícia

Se o cônjuge/companheiro(a) for inválido ou possuir deficiência, a extinção da cota-
-parte se dará pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados 
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os períodos mínimos de 4 meses - caso não tenham decorrido 2 (dois) anos entre a data 
do casamento ou união estável e o óbito ou havendo menos de 18 (dezoito) contribuições 
vertidas pelo segurado antes do falecimento - ou os prazos da tabela acima, se essas 
condições foram preenchidas.

Situação diversa ocorrerá se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Nesse caso, independentemente dos 
requisitos apresentados acima (mínimo de 18 contribuições ou 2 anos de casamento/união 
estável), será devida a pensão por morte ao cônjuge/companheiro(a) enquanto durar sua 
invalidez ou deficiência. No entanto, se ocorrer a cessação da invalidez ou o afastamento 
da deficiência antes dos prazos estabelecidos na tabela retro, o benefício se manterá até 
o final dos prazos de duração nela estabelecidos.

Importante ressaltar que qualquer dos dependentes com deficiência intelectual, 
mental ou grave ao exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microem-
preendedor individual, não perderá o direito à concessão ou manutenção da cota-parte 
individual da pensão. Todavia, havendo a extinção da cota parte do último pensionista, a 
pensão também se extinguirá.

3. PLURIAFETIVIDADE E PENSÃO POR MORTE

3.1. Concubinato

O relacionamento a ser analisado está definido no artigo 1.727 do Código Civil de 
2002, que trata de forma resumida das relações não eventuais entre homens e mulheres 
impedidos de casar. A Lei 10.406/02 assim se refere ao objeto em óculo:

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

Desta forma, os envolvidos que se encontram separados de fato, mas ainda não 
oficializaram judicialmente a situação, ou os que já realizaram o divórcio, podem estabe-
lecer novo relacionamento, seja a título de união estável ou casamento, respectivamente. 
Entretanto, quem está casado(a) e mantém concomitantemente relação com outra pessoa 
configura o concubinato, sendo esta outra pessoa considerada concubina(o).
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O termo adotado, em regra, soa de forma pejorativa no cotidiano, sendo aplicado 
na maioria das vezes quando o homem é casado e possui uma amante (mesmo que com 
esta também exista a constituição de família). De forma doutrinária, Maria Berenice Dias4 
se manifesta sobre o assunto: �a expressão concubinato carrega consigo um estigma e 
um preconceito. Historicamente sempre traduziu relação escusa e pecaminosa, quase 
uma depreciação moral�.

Importa destacar que o concubinato é por vezes tratado como união estável, no 
entanto, há diferenças jurídicas para o Código Civil em vigor sobre o significado de cada 
uma dessas formas de relacionamento. Por esse motivo, entendemos por oportunas 
algumas definições.

No que diz respeito à união estável e como ela se configura Álvaro Villaça Azevedo5 
aduz:

Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao 
público como o casamento, em que os companheiros são conheci-
dos, no local em que vivem, nos meios sociais, principalmente de 
sua comunidade, junto aos fornecedores de produtos e serviços, 
apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o povo, 
em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros �o 
papel passado�. Essa convivência, como no casamento, existe 
com continuidade; os companheiros não só se visitam, mas vivem 
juntos, participam um da vida do outro, sem termo marcado para 
se separarem.

Para explicar algumas decorrências da união estável simples como da pluriafetiva, 
Wladimir Novaes Martinez6 suscita:

Algumas admissões teóricas prévias ou quase presunções e até 
mesmo presunções jurídicas podem ser aventadas quando da 
interpretação da matéria duvidosa relativa à poligamia. Uma delas 
é a dependência econômica. Se a iniciativa da proposição for intei-
ramente masculina, as mulheres dependeriam do segurado, o que 
é natural numa relação desse tipo. Inicialmente pensar-se-ia numa 
dependência presumida e, em seguida, em uma mútua dependên-
cia. Por último, na admissão compartilhada. [...] Inexiste traição ou 
adultério quando o homem se relacionar amorosamente com suas 
mulheres, praticamente tidas como esposas.

4 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 166.
5 VELOSO, Zeno; AZEVEDO, Álvaro Villaça (Coord.). Código Civil comentado. São Paulo: Atlas, v. XVII, 

2003. p. 255.
6 MARTINEZ, Wladmir Novaes. A poligamia no direito previdenciário. São Paulo: LTR, 2016. p. 64.
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Mesmo havendo incertezas quanto ao tempo de convivência para a configuração 
da união estável, o Superior Tribunal de Justiça7 entendeu não ser necessário um período 
mínimo de convivência para fins civis. Observemos a decisão colegiada:

[...] A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo 
teto, mas não dispensa outros requisitos para identificação da união 
estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam: convivência 
duradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio 
mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os 
deveres de guarda, sustento e de educação dos filhos comuns, se 
houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. [...]

Mesmo com as distinções pertinentes a cada termo, é curioso o tratamento que 
a Constituição Federal de 1988 lhes atribui, uma vez que é possível que o concubinato 
afigure-se como união estável, uma vez cumpridos os requisitos do art. 226, § 3º. Mas a 
dúvida que paira na esfera previdenciária, especificamente nos benefícios disponíveis aos 
dependentes dos segurados, já tratados anteriormente, é: como proteger as pessoas que 
se encontram em situação de concubinato?

A resposta trazida por Tribunais Regionais Federais (TRF) é no sentido de equiparar 
concubina(o) a companheira(o) e conceder a pensão por morte. Assim decidiu o TRF da 
3ª Região:

Assim sendo, no caso concreto, vislumbra-se situação em que tanto 
a autora quanto a corré Maria José Ignácio ostentam a condição 

de companheira simultaneamente, sendo imperativo o reconheci-

mento do direito das duas ao benefício em questão, haja vista que 
ambas vinham sendo sustentadas pelo Sr. Alcides Batista. (TRF-3 
Região. AC. nº 0008105-68.2010.4.03.9999/SP/SP. 10ª Turma. Rel. 
Desembargador Federal Sergio Nascimento. j. 10.02.2016. Publ. em 
04.03.2016) (grifo nosso).

No entanto, a palavra final sobre o assunto será dada pelo Supremo Tribunal 
Federal, que reconheceu a Repercussão Geral do RE 669465 originando o Tema 526, 
assim ementado:

7 RECURSO ESPECIAL - NOMEM IURIS - DEMANDA - PRINCÍPIO ROMANO DA MIHI FACTUM DADO 

TIBI JUS - APLICAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - ENTIDADE FAMILIAR - RECONHECIMENTO DO ORDENA-
MENTO JURÍDICO - REQUISITOS - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA - OBJETIVO 
DE CONSTITUIR FAMÍLIA - DEVERES - ASSISTÊNCIA, GUARDA, SUSTENTO, EDUCAÇÃO DOS FI-
LHOS, LEALDADE E RESPEITO - ARTIGO 1.597, DO CÓDIGO CIVIL - PRESUNÇÃO DE CONCEPÇÃO 
DOS FILHOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - APLICAÇÃO AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL 
- NECESSIDADE - ESFERA DE PROTEÇÃO - PAI COMPANHEIRO - FALECIMENTO - 239 (DUZENTOS 
E TRINTA E NOVE DIAS) APÓS O NASCIMENTO DE SUA FILHA - PATERNIDADE - DECLARAÇÃO - 
NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.194.059/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 
3ª Turma, j. 06.11.2012, DJe 14.11.2012).



43A PENSÃO POR MORTE NOS CASOS DE RELACIONAMENTOS PLURIAFETIVOS

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO IMPU-
RO DE LONGA DURAÇÃO. EFEITOS PARA FINS DA PROTEÇÃO 
DO ESTADO A QUE ALUDE O ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
(RE 669465 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 08.03.2012, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 15.10.2012 PUBLIC 
16.10.2012) {Tema 526 - Possibilidade de concubinato de longa 
duração gerar efeitos previdenciários}.

A maioria da doutrina entende que deve ser conferido tratamento igualitário entre 
companheiras(os) e concubinas(os). Da mesma forma entendem alguns tribunais, a 
exemplo do TRF da 3ª e 4ª Regiões. Por outro lado, encontra-se a autarquia federal 
previdenciária e o TRF da 1ª Região (em sua maioria) não reconhecendo o direito das 
pessoas em concubinato.

Por oportuno, posiciona-se no sentido do tratamento igualitário entre os depen-
dentes por compreendermos que, de acordo com o Princípio do Pluralismo das Entidades 
Familiares, o concubinato deve ser abarcado pela proteção social previdenciária, a qual 
apresenta como fundamento a universalidade da cobertura e do atendimento, bem como 
a busca pela concreção da justiça social.

3.2. Poliamor

As espécies de relacionamentos caracterizados como poliamor vão depender da 
quantidade de pessoas envolvidas na situação fática. Poderá, portanto, ser união apenas 
entre pessoas do sexo masculino, momento em que mais de dois homens conviverão 
simultaneamente e não serão admitidas mulheres. Também pode ocorrer o contrário e 
mais de duas mulheres comporem uma relação mútua, na qual não se permite a presença 
de homens.

Em referência ao último caso exposto acima, podemos citar a união registrada no 
Cartório do 15º Ofício de Notas, no ano de 2015, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira 
situação ocorrida no Brasil, quando três mulheres resolveram oficializar o poliamor existente 
entre elas. Assim, importa mencionar a justificativa apresentada pela Tabeliã Fernanda 
de Freitas Leitão:8

Não existe uma lei específica para esse trio, tampouco existe para 
o casal homoafetivo. Isso foi uma construção a partir da decisão 
do STF, que discriminou todo o fundamento e os princípios que 
reconheceram a união homoafetiva como digna de proteção jurídica. 
E qual foi essa base? O princípio da dignidade humana e de que o 

conceito de família é plural e aberto. Além disso, no civil, o que não 

está vedado, está permitido (grifo nosso).

8 Entrevista realizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.
br/noticias/4862/novosite>. Acesso em: 18 set. 2017.



44 JURIS PLENUM PREVIDENCIÁRIA - Ano VI - número 23 - agosto de 2018

Ainda existe uma terceira hipótese de união poliafetiva na qual convivem mais de 
três pessoas, tanto homens quanto mulheres, e todos se relacionam entre si. É neste 
ponto que ocorre a diferença entre a coletividade poliafetiva mista9 e a poligamia, a qual 
será tratada em tópico específico.

No ano de 2012, no município de Tupã, no Estado de São Paulo, foi registrada a 
união de três pessoas, um homem e duas mulheres, os quais possuíam uma convivência 
simultânea, sob o mesmo teto e levaram o caso ao cartório da cidade. Diante do ineditismo 
da mencionada situação de poliamor, a Tabeliã10 lavrou o registro e fundamentou o ato 
da seguinte forma:

Quando eles entraram em contato comigo, eu fui averiguar se 

. Eu não 
poderia me recusar a lavrar a declaração. O tabelião tem a função 
pública de dar garantia jurídica ao conhecimento de fato. (Cláudia 
do Nascimento Domingues - Tabeliã do Cartório) (grifo nosso).

A professora Maria Berenice Dias11 também se manifestou a respeito dos casos 
trazidos à baila e, interdisciplinarizando o contexto cível e previdenciário, aduziu:

Temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e 
aprender a viver nessa sociedade plural reconhecendo os diferentes 
desejos. [...] O princípio da monogamia não está na Constituição, 
é um viés cultural. O Código Civil proíbe apenas casamento entre 
pessoas casadas, o que não é o caso. Essas pessoas trabalham, 

contribuem e, por isso, devem ter seus direitos garantidos. A justiça 
não pode chancelar a injustiça (grifo nosso).

Portanto, mesmo ainda não tendo chegado casos de benefícios previdenciários 
concedidos aos dependentes dos segurados do RGPS no INSS, ou aos Tribunais compe-
tentes, não existe um porquê cabal para a negação de tal direito quando for pleiteado. Isto 
pelo fato de que, havendo contribuição previdenciária prévia pelos conviventes e ocorrendo 
a morte ou a reclusão de um deles, o que se deve analisar é a existência de dependentes 
que possam se habilitar ao benefício ou, caso seja necessária, a comprovação da união 
estável entre eles.

A mesma professora12 assim entende quanto às famílias plurais e seus direitos:

9 Termo utilizado por Wladmir Novaes Martinez quando se refere à situação em análise, vejamos: �Subsistem 
apontamentos na Inglaterra de dois homens convivendo com três mulheres, num verdadeiro condomínio 
homoafetivo bissexual, que se poderia chamar de coletividade poliafetiva mista�. MARTINEZ, op. cit., p. 15.

10 Cláudia do Nascimento Domingues. Entrevista realizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. 
Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite>. Acesso em: 18 set. 2017.

11 Idem 4.
12 DIAS, Maria Berenice. Poliafetividade: alguém duvida que existe? Disponível em: <http://www.mariaberenice.

com.br/manager/arq/(cod2_552)poliafetividade.pdf>. Acesso em: jul. 2017.
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Eventual rejeição de ordem moral ou religiosa à dupla conjugalidade 
não pode gerar proveito indevido ou enriquecimento injustificável 
de um ou de mais de um frente aos outros partícipes da união. 
Negar a existência de famílias poliafetivas como entidade familiar 

é simplesmente impor a exclusão de todos os direitos no âmbito 

do direito das famílias e sucessório. Pelo jeito, nenhum de seus 

integrantes poderia receber alimentos, herdar, ter participação sobre 

os bens adquiridos em comum. Sequer seria possível invocar o 
direito societário com o reconhecimento de uma sociedade de fato, 
partilhando-se os bens adquiridos na sua constância, mediante a 
prova da participação efetiva na constituição do acervo patrimonial.
Claro que justificativas não faltam a quem quer negar efeitos jurídicos 
à escritura levada a efeito. A alegação primeira é afronta ao princípio 
da monogamia, desrespeito ao dever de fidelidade. Com certeza 
rejeição que decorre muito mais do medo das próprias fantasias. O 

fato é que descabe realizar um juízo prévio e geral de reprovabilidade 

frente a formações conjugais plurais e muito menos subtrair qualquer 

integrantes (grifos nossos).

Ainda, em 22 de agosto de 2017, ela tornou a defender o direito daqueles que vivem 
numa relação que denominou de �amores plurais�:13

Talvez a última barreira que falta a romper, seja o reconhecimento 
de iguais direitos aos amores livres, bela expressão que identifica 
vínculos afetivos entre mais de duas pessoas, vivendo juntas. A 
expressão é uma novidade, mas sua existência não. [...] O fato é 
que, ao invés de rótulos, da necessidade da chancela estatal, o 
indispensável é exigir um comportamento ético de todos os atores 
destes vínculos vivenciais. Sem ser piegas, cabe inovar a máxima 
do Pequeno Príncipe: a responsabilidade por quem se cativa!

Entende-se, portanto, que o direito de todos os envolvidos nos relacionamentos 
plurais aos benefícios previdenciários deverão ser plenamente reconhecidos e instituídos 
na esfera administrativa, devendo os conviventes ser considerados como companheiros, 
nos termos do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, não haverá sequer a necessidade 
de ajuizamento de demandas judiciais desta natureza, uma vez que, fundamentando-se 
no Princípio da Igualdade, eles não poderão ser tratados de forma desigual, haja vista 
encontrar-se em situação semelhante.

Diverge-se do entendimento de que o Princípio da Legalidade (inexistência de 
dispositivo legal específico sobre o tema) impede o reconhecimento dos direitos dos que 
vivem em poliamor. A Lei nº 8.213/91 garante o direito dos dependentes na condição 

13 DIAS, Maria Berenice. Amores plurais. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI264053,-
61044-Amores+plurais>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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de companheiros, condição esta em que se entende enquadrarem-se os envolvidos em 
relações poliamorosas, uma vez preenchidos os demais requisitos legais. Como se não 
bastasse, a fonte de custeio da prestação previdenciária já teria existido, ou seja, a con-
tribuição do segurado antes do óbito ou do recolhimento à prisão, de acordo com o art. 
195, § 5º, da Constituição Federal.14

3.3. Poligamia/poliandria indígena

A convivência simultânea e com o objetivo de constituição de família entre um 
homem e mais de uma mulher é denominada de poligamia. Isso não quer dizer que todos 
os envolvidos se relacionam sexualmente, mas existe uma afetividade entre eles. Em 
contrapartida, quando a intersecção da conexão poliafetiva é uma mulher com dois ou mais 
homens, exemplo histórico o romance de Jorge Amado Dona Flor e seus dois maridos, 
estamos diante da poliandria.

Em algumas tribos indígenas a poligamia e a poliandria fazem parte do seu modo 
de vida cotidiano, revelando-se fragmento de sua cultura. Nesses casos, é possível o 
reconhecimento de direitos previdenciários aos dependentes do(a) indígena poligâmico 
ou poliândrica. Independentemente de haver uma legislação específica, o INSS se viu 
impelido a reconhecer o direito ao rateio das cotas de pensão por morte nos casos de 
poligamia/poliandria indígenas, conforme se observa na comunicação interna a seguir:

Memorando-Circular Conjunto nº 16/DIRBEN/PFE/INSS, 
de 24.02.2016

Assunto: Rateio de pensão por morte/auxílio-reclusão entre com-
panheiras/os de indígena que viviam em regime de poligamia/
poliandria. Parecer nº 441/2015/CONJUR-MPS/CGU/AGU
1. Observada a orientação firmada pela Consultoria Jurídica junto ao 
Ministério da Previdência Social no Parecer nº 441/2015/CONJUR-
-MPS/CGU/AGU, em anexo, será permitido o rateio de pensão por 

morte e auxílio-reclusão entre companheiras de segurado indígena 

que viviam em regime de poligamia ou poliandria (no caso de se-

gurada indígena).
2. As/os requerentes de pensão por morte ou auxílio-reclusão de-
verão apresentar declaração emitida pelo órgão local da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, atestando que o instituidor do benefício 
vivia em comunidade com cultura poligâmica/poliândrica.
3. Observado o disposto no inciso XIII, parágrafo único, art. 2º, da Lei 
nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, a orientação deverá ser aplicada 
para requerimentos de pensão por morte e auxílio-reclusão proto-
colados a partir da data de publicação deste Memorando-Circular 
Conjunto (grifo nosso).

14 �Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a cor-
respondente fonte de custeio total�.
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Diante de situações tão peculiares, a autarquia federal reconheceu o direito à 
proteção previdenciária de pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos, frise-se, 

.
Portanto, acredita-se que, assim como em outros ramos do direito, há a necessidade 

de avanço também no Direito Previdenciário em relação às situações de relacionamentos 
pluriafetivos.

Vislumbra-se em um futuro não muito distante a gênese de uma regulamentação 
na esfera previdenciária, a qual deve ser construída com o intuito de se concretizar não 
só o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, como também os obje-
tivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CONCLUSÃO

O direito precisa acompanhar as evoluções e o comportamento da sociedade. Por 
esse motivo, deve estar em constante atualização. É o que deve ocorrer também com a 
proteção social das pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos.

O fato de existirem várias pessoas envolvidas em laços de afetividade simultanea-
mente, mas com o intuito de formar uma família, não pode se tornar invisível ao direito. A 
legislação previdenciária ainda é omissa e não disciplina, especificamente, a concessão 
de pensão por morte aos dependentes dos segurados que vivem em relacionamentos 
pluriafetivos. Porém, já existe entendimento administrativo no sentido de conferir proteção 
social em caso de poliandria/poligamia indígena. Situação mais corriqueira que, entretanto, 
não goza do mesmo tratamento pela legislação e pela jurisprudência é o concubinato, 
inclusive, sendo esta matéria objeto de repercussão geral perante o STF.

A problemática reside no fato de como abarcar todos os integrantes desses tipos 
de relacionamentos no rol de dependentes para fins previdenciários. Para responder a tal 
questionamento, é necessário entender o que significa união estável e como ela pode ser 
constituída. Isto porque, de acordo com o princípio previdenciário da universalidade da 
cobertura e do atendimento, o objetivo da proteção previdenciária é a inclusão do máximo 
de pessoas no sistema com o fito de se efetivar a ordem e a justiça social. Essa proteção 
também é compatível com o princípio da preexistência do custeio, uma vez que o caráter 
contributivo já existe, sendo anterior ao risco social morte.

Portanto, independentemente da existência de uma legislação específica, as re-
lações pluriafetivas devem ser tratadas à luz dos princípios constitucionais que conferem 
efetividade normativa aos direitos e garantias fundamentais, concretizando-se a proteção 
previdenciária dos seus integrantes, mediante a concessão da pensão por morte devida 
aos dependentes na qualidade de companheiros (as).



48 JURIS PLENUM PREVIDENCIÁRIA - Ano VI - número 23 - agosto de 2018

REFERÊNCIAS

BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2010.

______. Sistema de seguridade social. 7. ed. São Paulo: LTr, 2014.

DIAS, Maria Berenice. Amores plurais. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/ 
16,MI264053,61044-Amores+plurais>. Acesso em: 22 ago. 2017.

______. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

______. Poliafetividade: alguém duvida que existe? Disponível em: <http://www.mariaberenice.com.
br/manager/arq/(cod2_552)poliafetividade.pdf>. Acesso em: jul. 2017.

IBDFAM. Escritura reconhece união afetiva a três. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noti-
cias/4862/novosite>. Acesso em jun. 2017.

MARTINEZ, Wladmir Novaes. A poligamia no direito previdenciário. São Paulo: LTR, 2016.

ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios 

da Previdência Social. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2015.


