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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar o crime de Bigamia a fim de apresentar uma visão que possa descriminalizá-lo na atual 

sociedade do ponto de vista jurídico, tendo como base que o Direito Penal deve ser a ultima ratio na intervenção dos 

conflitos sociais. Há jurisprudências que comprovam que o crime de Bigamia possa ser resolvido na esfera civil, dessa 

forma, não há que utilizar o Direito Penal para este crime, visto que se trata de direito civil e direito público. Assim, há 

que se concluir que este crime deve ser descriminalizado, visto que várias reformas jurídicas já foram realizadas acerca 

desse assunto, bem como ocorreu com o crime de adultério que hoje não é mais criminalizado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bigamia, Direito Penal, Ultima ratio. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XVIII, o Brasil foi alvo de grande imigração de diversas partes do 

mundo devido à extração do ouro e demais riquezas presentes na terra brasileira. As pessoas que 

imigraram para o Brasil acreditavam que por ser um país recém-habitado, possuía mais liberdades e 

que, talvez, não haveria punição para alguns crimes, como o da bigamia. 

A bigamia consiste no ato de contrair matrimônio sem se desvincular do primeiro casamento, 

tendo conhecimento da situação. Reitera-se que a bigamia é diferente da poligamia, vez que uma é 

prática criminosa e a outra uma relação consentida composta por mais de duas pessoas. 

Grande parte da imigração fazia parte da Europa, de países especificamente católicos, como 

Espanha e Portugal, os quais abominam o crime de bigamia. “A bigamia era vista pela igreja não 

como uma heresia, mas como acto semelhante aos diversos tipos de proposições. Era combatida 

pelas autoridades religiosas através das visitas pastorais, da confissão e dos próprios mecanismos do 

Santo Ofício” (BRAGA, 2004, p. 302). 

Dessa forma, constata-se que a cultura cristã reforçava a questão da monogamia na sociedade, 

considerando a condenação da época por mais de um matrimônio, e, ainda, para que houvesse um 

novo casamento, este só poderia vir a acontecer caso se efetivasse sua anulação ou em falecimento 

do cônjuge. 
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É importante salientar que a bigamia no Brasil é crime e propõe pena de reclusão de dois a 

seis anos, conforme disposto no artigo 235 do Código Penal. Presume-se que a bigamia aconteça 

por má-fé do cônjuge que contraiu novo casamento sem se desvincular do primeiro cônjuge, 

diferentemente das relações poliafetivas, que são relações contraídas com o consentimento de todos 

os envolvidos. 

Como dito anteriormente, a religião cristã influenciou muito no conceito de família concebido 

pela sociedade e pela doutrina, desde a Idade Média aos dias atuais, visto que antigamente a família 

não passava de uma instituição para a perpetuação da espécie. 

É cediço que o modelo cristão de família vem se modificando juntamente com as evoluções 

da sociedade, dessa forma, hoje, observam-se famílias compostas pelo casal tradicional (homem e 

mulher), por mães solteiras, por casais homoafetivos e pela constituição poliafetiva.  

Nota-se que a sociedade vem mudando a passos largos, prova disso é constatar que alguns 

crimes deixaram de ser tão criminalizados na sociedade brasileira, como o crime de bigamia; 

destarte, é possível refletir se esse crime ainda deve ser punido no Brasil. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ANÁLISE DO CRIME DE BIGAMIA 

 
Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: Pena - reclusão, de dois a seis 

anos. 

§ 1º - Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo 

essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de um a três anos (BRASIL, 1941). 

 

A redação desse crime é bastante simples e clara. Temos um dispositivo que retrata uma 

posição do nosso Estado pela opção do estado matrimonial monogâmico. Assim, o objetivo desse 

tipo penal é proteger o casamento (DIAS, 2010).  

Conforme Dias (2010), a opção do legislador pelo casamento monogâmico terá consequências 

em relação à partilha e às relações obrigacionais que advém do casamento. Pois, se há uma proteção 

para que haja efetivamente a monogamia, o legislador evita que haja divergências em relação às 

obrigações assumidas a partir do casamento, visto que se há mais de um casamento a situação se 
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torna bastante complexa em termos de partilha e de responsabilidades assumidas em relação aos 

cônjuges.  

Dessa forma, a opção do legislador foi a do casamento monogâmico e, por conseguinte, o 

Direito Penal faz a previsão penal com propósito de dar uma proteção a esse casamento. 

Esse argumento fica claro no art. 226 da Constituição Federal: 

 
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. 

§ 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. 

 

O artigo 235 do Código Penal se pauta muito no seu principal verbo em relação a esse tipo 

penal, que é o verbo “contrair”, que significa formalizar oficialmente, ou seja, o sujeito sendo 

casado formaliza um novo casamento sem se desfazer do primeiro vínculo primeiramente 

estabelecido. Segundo Greco (2003) o consorte que se casa com o bígamo e não sendo casado, mas 

conhecendo a situação, responderá pelo §1º do artigo 235 e se os dois forem casados, os dois 

respondem pelo artigo 235 do Código Penal. 

O objetivo desse tipo penal não possibilita englobar aquela situação em que o sujeito possui 

união estável com uma pessoa e se casa com outra, pois o tipo penal é bastante específico, visto que 

se refere claramente ao casamento, ao vínculo que se formaliza a partir do casamento. A união 

estável, embora se constitua num vínculo equivalente ao casamento e, hoje reconhecido pela 

Constituição, pelas leis e sendo uma questão indiscutível, não é crime.  

 
É permitido no Direito Penal tudo aquilo que não for expressamente proibido. Logo, 

quando o legislador quer proibir o faz de modo limpidamente descrito para que o agente, de 

antemão, conheça as consequências dos seus atos. Portanto, se não há vedação expressa 

daquela conduta é porque o legislador não o quis. E se assim ocorre, o Direito Penal não 

intervém, pois a sua interferência deve ser mínima e fragmentada, sempre verificando o 

princípio da Adequação Social que limita a abrangência do tipo penal. Pelo exposto, a 

analogia – que é simples forma de integração – não pode ser utilizada à revelia da 
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legalidade. Daí, porque, aquela na espécie in malam partem não encontra guarida em nosso 

ordenamento jurídico  (MONTALVÃO, 2009, p.07). 

 

Assim, se a pessoa mantiver uma união estável e se casar ou mantiver mais de uma união 

estável, não há uma conduta criminosa, não sendo possível se valer de analogia para ampliar o tipo 

penal em estudo. Assim, não existe tipo penal para a união estável. 

A separação judicial ou a separação de fato continua possibilitando a tipificação. Ou seja, 

continua permitindo a existência do crime de bigamia, pois o casamento só deixa de existir pelo 

divórcio. Então, se a pessoa está separada judicialmente ou separada de fato, mas ainda não desfez o 

vínculo do casamento ela não pode contrair novo casamento, se o fizer haverá o crime de bigamia 

(SILVA, 2015). 

Conforme Montalvão (2009), no que tange o casamento religioso, puro e simplesmente, não 

possibilita que se configure crime de bigamia, pois não há reconhecimento perante o Direito Civil, 

salvo se for o casamento com previsão em lei, que é o casamento religioso com efeito civil, pois 

existe a formalização civil do casamento. Assim, a bigamia se configura apenas pela contração de 

mais de um casamento civil. 

Silva (2015) salienta que esse crime tem como vítima ou sujeitos passivos, primeiramente, o 

próprio Estado, visto que é ele quem regulamenta as regras do casamento, mas também é vítima o 

contraente que desconhece aquela informação em relação ao casamento anterior. Então, se o 

contraente estiver de boa-fé, ele também é vítima desse crime juntamente com o Estado. 

 
Objeto jurídico: Protege-se a instituição do casamento e a organização familiar que 

dele decorre, estrutura fundamental do Estado, que são colocados em risco com as 

novas núpcias. Sujeito ativo: Estamos diante de um crime de concurso 

necessário. Sujeito ativo é o homem ou a mulher que contrai novas núpcias. É 

admissível a participação (auxílio, instigação, induzimento).Sujeito passivo: É o Estado 

e o cônjuge do primeiro casamento. O cônjuge do segundo matrimônio também poderá 

ser vítima, caso ele desconheça o estado de casado do outro contraente (SILVA, 2015).  

 

A consumação desse crime se dá no momento em que os contraentes manifestam o propósito 

de contrair o vínculo do casamento e a lei civil estabelece em que momento que isso ocorre. O 

casamento considera-se realizado no momento em que os cônjuges se manifestam diante de uma 

autoridade que preside o ato, o propósito de contrair aquele vínculo, e, além disso, quando essa 

autoridade que preside o ato declara os contraentes marido e mulher. Trata-se, portanto de um ato 

complexo, em que há manifestação dos contraentes e há, também, a manifestação do presidente do 

ato, e só se consideram casadas aquelas pessoas que fizeram essas formalidades acontecerem; eles 



 

5 
 

 

declaram que querem se casar e, em seguida, a autoridade que preside o ato, os declara casados e aí 

sim se considera o casamento realizado. Sendo assim, só haverá bigamia se o segundo casamento 

acontecer mediante todas essas formalidades, sendo configurada a conduta criminosa.  

 
Consumação: Estamos diante de um crime instantâneo de efeitos permanentes. Dá-se a 

consumação no momento em que o segundo casamento é celebrado, ou seja, com o 

consentimento formal dos nubentes. A lavratura do assento no livro de registro (CC, 

art. 1.536) constitui mera formalidade legal, a qual serve como meio de prova da 

celebração do matrimônio (SILVA, 2015). 

 

Admite-se a tentativa nesse delito porque é possível que a cerimônia de casamento tenha 

início e que o casamento não chegue até o seu último momento, uma vez que se trata de um ato 

complexo, os contraentes devem manifestar o propósito de se casarem e o presidente do ato declarar 

os contraentes casados e isso consolida o casamento. Mas, é possível que em meio à realização 

dessas formalidades haja o impedimento que não possibilite a conclusão desses atos e com isso 

estaria configurada a tentativa. Conforme Noronha 

 
até a consumação, os atos são preparatórios ou executivos, que se iniciam com o ato da 

celebração. Principiado este e até que haja o pronunciamento da vontade dos contraentes, 

está-se em fase de execução, podendo o agente ser interrompido por motivos estranhos à 

sua vontade, como se antes de antes de responder ao declarante é obstado por outrem, que 

exibe a sua certidão de casamento (NORONHA, 1995, p. 305). 

 

É importante ressaltar, que o crime de bigamia pressupõe outro crime, o crime de falsidade 

ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. Pois, quando a pessoa se casa, ela passa 

anteriormente pelo processo de habilitação de casamento, devendo ir ao cartório para assinar 

declarações de que não há impedimento para formalização daquele vínculo (no caso o casamento) e 

quando ela omite o casamento, ela já está declarando falsamente uma situação. Mas, nesse caso, se 

trata de um crime meio que é absorvido pelo crime fim. 

 
Falsidade documental e bigamia: STJ: ‘1. O delito de bigamia exige para se consumar a 

precedente falsidade, isto é, a declaração falsa, no processo preliminar de habilitação 

do segundo casamento, de que inexiste impedimento legal. 2. Constituindo-se a 

falsidade ideológica (crime-meio) etapa da realização da prática do crime de bigamia 

(crime-fim), não há concurso do crime entre estes delitos. 3. Assim, declarada 

anteriormente a atipicidade da conduta do crime de bigamia pela Corte de origem, não 

há como, na espécie, subsistir a figura delitiva da falsidade ideológica, em razão do 

princípio da consunção. 4. Ordem concedida para determinar a extensão dos efeitos 

quanto ao trancamento da ação penal do crime de bigamia, anteriormente deferido pelo 

Tribunal a quo, à figura delitiva precedente da falsidade ideológica’ (STJ, HC 

39583/MS, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 8-3-2005, DJ 11-4-2005, p. 346) (SILVA, 

2015). 
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Não se pode visualizar no crime de bigamia sempre o crime de falsidade ideológica, deve-se 

valer na tipificação de condutas e compreender o crime de bigamia, onde o crime de falsidade 

ideológica é absorvido pelo crime de bigamia em função do Princípio da Consunção. Assim, não há 

conflito aparente de normas, não havendo duas tipificações. 

Sobre a classificação doutrinária, trata-se de um crime próprio. Cabe lembrar que crime 

próprio “é o que só pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas, pois pressupõe no 

agente uma particular condição ou qualidade pessoal” (JESUS, 1995, p. 166), ou seja, só pode ser 

praticado por pessoas casadas. Além disso, é um crime de forma vinculada e isso o diferencia dos 

demais tipos penais, que em grande maioria são crimes que podem ser praticados de qualquer 

forma. No caso do artigo 235 do Código Penal, o crime só acontece se ele for casado e contrair um 

novo vínculo matrimonial. 

Conforme Greco (2003, p. 114), o crime plurissubjetivo é aquele que permite “infrações 

penais que exigem, no mínimo, duas pessoas para que possam se configurar são também chamados 

delitos de concurso necessário”. Dessa forma o crime de bigamia é um crime plurissubjetivo, pois 

para haver a prática desse crime, necessariamente, deve haver duas pessoas; há a possibilidade de 

um dos contraentes estar enganado e este não responderá por nada, conforme disposto no parágrafo 

§1º do artigo 235, CP. Assim, a doutrina define o crime de bigamia como um crime plurissubjetivo 

ou de concurso necessário, também, é considerado um crime plurissubsistente, onde pode haver a 

conduta de mais atos para a sua consumação.  

 
Crime plurissubsistente é o que se perfaz com vários atos. Ex.: estelionato (art. 171), que 

não se consuma com o simples emprego de fraude, exigindo que o agente obtenha 

vantagem ilícita em prejuízo alheio. Essa noção deve ser completada com uma observação. 

A distinção não se faz tendo em vista o crime abstrato, mas sim em face do caso concreto. 

Assim, enquanto a injúria verbal é crime unissubsistente, a injúria por escrito é 

plurissubsistente, uma vez que a atividade pode ser cindida em fases (RIBEIRO, 2001). 

 

A situação da bigamia pode durar por muito tempo, uma vida inteira de ilusão para o 

contraente que desconhece a situação. Hoje, há formas para evitar o crime de bigamia, como a 

informatização dos cartórios que podem se comunicar entre eles e verificar a situação do indivíduo. 

De forma que toda vez que uma pessoa faz o processo para a habilitação de casamento, existe uma 

comunicação em relação ao cartório que está organizando o casamento e o cartório que registrou o 

nascimento daquela pessoa. Assim, quando a pessoa busca o casamento, o cartório onde houve o 

registro da certidão de nascimento é comunicado, justamente para que não haja outro casamento. 
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Porém, há exceções de registros que ainda não foram digitalizados, ou que não foram feitos na 

época oportuna, ou, ainda, a emissão de certidão de nascimento sem que tenha feito registro 

correspondente. A tendência, é que haja uma maior organização dos cartórios, a fim de coibir a 

realização do crime de bigamia. 

Nesse crime, é importante ressaltar sobre o prazo prescricional. Como dito anteriormente, a 

situação da bigamia pode se perdurar por anos e uma pessoa pode ficar casada duas vezes por muito 

tempo. Assim, quando a situação é exposta o crime provavelmente já estaria prescrito, pois o prazo 

prescricional para esse delito é de doze anos, podendo ficar por todo esse tempo como uma situação 

obscura. Por esse motivo, há uma regra especial em relação à contagem do prazo prescricional para 

esse tipo de crime. Como dispõe o artigo 111, inciso IV do Código Penal, estão elencados os termos 

iniciais dos prazos prescricionais: “art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, começa a correr: IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do 

registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido” (BRASIL, 1940).  

Interpretando o código, o crime de bigamia só tem iniciada a contagem do prazo prescricional 

a partir do momento que a situação irregular chega ao conhecimento da autoridade pública. Visto 

que se não fosse dessa forma, a situação daria prescrição com muita frequência, pois há uma grande 

facilidade para ocultar essa situação, e quando isso chegasse ao conhecimento autoridade esse 

período prescricional já teria corrido, caso fosse contado da data da contração do segundo 

casamento. Portanto, há um prazo especial para a contagem prescricional do crime da bigamia, 

devendo ser contado a partir da descoberta da irregularidade de casamentos distintos levados ao 

conhecimento de uma autoridade pública, a partir daí temos o termo inicial.  

Há, ainda, ressaltar que o §2º do art. 235 do Código Penal afirma que “anulado por qualquer 

motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o 

crime”. Ou seja, o legislador explicita que se o crime é se casar duas vezes, contraindo novo 

casamento sem desfazer o anterior, o crime não se consumará caso um desses casamentos venha a 

ser nulo ou anulado, seja o casamento anterior ou posterior, considerando inexistente o crime, pois 

não há a existência de dois casamentos e sim apenas um.  

No Código Civil temos a previsão de quando há a ocorrência da nulidade e da anulação do 

casamento, especificamente no art. 1.548. 

 
Art. 1.548. É nulo o casamento contraído: 
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I - pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida 

civil (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). 

II - por infringência de impedimento. 

 

Neste rol temos os casos que impossibilitam o casamento, essas situações são chamadas na lei 

civil de impedimento. Os impedimentos são elencados no art. 1.521 do Código Civil e tornam o 

casamento nulo. 

 
Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio 

contra o seu consorte. 

 

E, ainda, no art. 1550 do mesmo código, temos as situações de anulabilidade. 

 
Art. 1.550. É anulável o casamento:  

I - de quem não completou a idade mínima para casar; 

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 

III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 

IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 

V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do 

mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 

VI - por incompetência da autoridade celebrante. 

§ 1
o
. Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. 

§ 2
o
  A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair 

matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou 

curador. 
 

Nestes dispositivos do Código Civil, verificam-se situações de nulidade e de anulabilidade do 

casamento. Sejam quaisquer umas delas, o fato é que se um casamento for nulo ou anulado, não 

teremos a configuração do crime de bigamia. Porém, cabe lembrar que esses dispositivos não 

afastam o crime de bigamia, pois no Código Penal está explícito que para o crime configurado no 

art. 235, o casamento apenas será anulado se não for pelo motivo da bigamia. 

 

 

2.2 DIREITO DE FAMÍLIA E A BIGAMIA 
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Como dito anteriormente, constituir união estável com uma terceira pessoa (com 

consentimento expresso ou tácito) e manter o casamento não é crime, porém, quando isso acontece, 

se configura como família bígama. Assim, o terceiro passará a integrar o núcleo familiar por conta 

do seu elo afetivo com um dos cônjuges ou ambos (DIAS, 2010). 

Dessa forma, as pessoas que mantêm relações extraconjugais de forma casual não poderão 

estabelecer um vínculo familiar com cada pessoa com a qual saiu por não manter estabilidade e 

continuidade.  

É importante lembrar que a família é fruto da sociedade, e, portanto, uma criação social. 

Assim, como o conceito de família se trata de uma questão subjetiva do afeto, o Estado e o direito 

não devem impor moldes de constituições familiares a serem seguidos, causando efeitos 

excludentes às famílias que não seguem o padrão jurídico. Como expõe Assunção e Silva (2012, p. 

02) “o conceito de família é, antes de tudo, biológico e social”. 

Tratando a família como ente jurídico, é possível que se compreenda a família como ente 

abstrato, ou seja, a transformação do sentido da 

 
proteção jurídica da família, na medida em que se privilegia a relação coexistencial 

concreta de seus componentes em detrimento da tutela de um ente abstrato e transpessoal. 

As causas desse fenômeno não residem, como é obvio simplesmente em uma vontade do 

legislador, mas, sim, na concreta mudança ocorrida no âmbito das funções e da estrutura da 

família ao longo do século XX (PIANOVSKI, 2005, p. 05). 

 

O mais importante a se pensar nesse momento, para dar um norte à pesquisa, seria pensar em 

quais direitos existe nessa relação dupla de afeto quando não há consentimento de uma das partes, 

ou seja, quando existe a infidelidade, estabelecendo uma relação paralela de afeto.  

Para exemplificar melhor: pensemos em um homem casado, que tem filhos, esposa e 

convivência de anos com essa família, e, em determinado momento, comece a manter um 

relacionamento extraconjugal com outra mulher, a qual é vista por ele duas vezes na semana por 

alguns anos, estabelecendo, dessa forma, uma relação simultânea com a amante.  

Diante dessa situação cabe questionar: o Direito deve tutelar a relação da primeira família 

estabelecida com a esposa e a segunda relação com a amante? Qual a ramificação do Direito que 

deve tutelar essa situação? 

Frente a uma questão tão complexa e polêmica, cabe analisar o caso concreto e buscar solução 

dentro do Direito. 
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A primeira questão que deve ser levada em consideração é o papel da fidelidade no 

ordenamento jurídico, ou seja, se há previsão legal desse valor subjetivo. 

No art. 1.566 do Código Civil, Capítulo IX, Da Eficácia do Casamento, fica juridicamente 

tutelado os deveres dos cônjuges; seja para o casamento como para a união estável que “São 

deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; II - vida em comum, no domicílio conjugal; 

III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos filhos; V - respeito e consideração 

mútuos”. 

Ainda, no art. 1.724 do Código Civil, o legislador expressa que as relações afetivas pessoais 

deverão obedecer alguns critérios, como: “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão 

aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”. 

Assim, quando há a violação destes deveres juridicamente tutelado, aliados a uma 

convivência ruim do casamento, é possível que haja a dissolução do vínculo, cabendo, por vezes, 

ações indenizatórias.  

Olhando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, vemos o reconhecimento da 

responsabilidade civil pela traição em determinados casos, cabendo dano moral à pessoa 

prejudicada. Vejamos um exemplo: 

 
Um pai que, durante mais de 20 anos, foi enganado sobre a verdadeira paternidade 

biológica dos dois filhos nascidos durante seu casamento receberá da ex-mulher R$ 200 

mil a título de indenização por danos morais, em razão da omissão referida. 

O caso de omissão de paternidade envolvendo o casal, residente no Rio de Janeiro e 

separado há mais de 17 anos, chegou ao STJ em recursos especiais interpostos por ambas 

as partes. O ex-marido requereu, em síntese, a majoração do valor da indenização com a 

inclusão da prática do adultério, indenização por dano material pelos prejuízos 

patrimoniais sofridos e pediu também que o ex-amante e atual marido da sua ex-mulher 

responda solidariamente pelos danos morais. A ex-mulher queria reduzir o valor da 

indenização arbitrado em primeiro grau e mantido pelo TJ/RJ. 

Por 3 a 2, a Terceira Turma do STJ, acompanhando o voto da relatora, ministra Nancy 

Andrighi, rejeitou todos os pedidos formulados pelas partes e manteve o valor da 

indenização fixado pela Justiça fluminense. Segundo a relatora, o desconhecimento do 

fato de não ser o pai biológico dos filhos gerados durante o casamento atinge a dignidade 

e a honra subjetiva do cônjuge, justificando a reparação pelos danos morais suportados.  

Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi destacou que a pretendida indenização por dano 

moral em decorrência da infidelidade conjugal foi afastada pelo Tribunal de origem ao 

reconhecer a ocorrência do perdão tácito, uma vez que, segundo os autos, o ex-marido na 

época da separação inclusive se propôs a pagar alimentos à ex-mulher. Para a ministra, a 

ex-mulher transgrediu o dever da lealdade e da sinceridade ao omitir do cônjuge, 

deliberadamente, a verdadeira paternidade biológica dos filhos gerados na constância do 

casamento, mantendo-o na ignorância. 

Sobre o pedido de reconhecimento da solidariedade, a ministra sustentou que não há 

como atribuir responsabilidade solidária ao então amante e atual marido, pois não 

existem nos autos elementos que demonstrem colaboração culposa ou conduta ilícita  que 

a justifique. 
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Para Nancy Andrighi, até seria possível vislumbrar descumprimento de um dever moral 

de sinceridade e honestidade, considerando ser fato incontroverso nos autos a amizade 

entre o ex-marido e o então amante. "Entretanto, a violação de um dever moral não 

justificaria o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 1.518 do CC/16", 

ressaltou a ministra (MIGALHAS, 2007). 

 

Com uma decisão como essa, fica claro que o STJ reconhece o dano causado à honra 

subjetiva da pessoa que foi traída. Como coloca Dias (2010), é importante, interpretar de forma 

correta o código, e perceber que o Estado não visa impor a relação monogâmica aos indivíduos, 

visto que atingiria a esfera da intimidade das pessoas, mas, sim visa proteger as relações afetivas 

no que tange a fidelidade recíproca, como visto no art. 1.566 do Código Civil. 

Assim, o legislador optou por tutelar a monogamia por ser mais fácil de lidar, juridicamente 

analisando. Pereira (2006, p. 848) expõe que “o princípio da monogamia, embora funcione como 

um ponto-chave das conexões morais, não é uma regra moral, nem moralista. É um princípio 

jurídico organizador das relações conjugais”. 

Quanto ao poliamor, este também admite a possibilidade de fidelidade recíproca entre os 

parceiros. Gagliano (2009, p. 444) afirma que o poliamor “por mais que não seja o padrão 

comportamental da nossa vida afetiva, trata-se de uma realidade existente, e que culmina por 

mitigar, pela atuação da vontade dos próprios atores da relação, o dever de fidelidade”. 

Diante de todas as informações relatadas, é possível afirmar que mesmo que a fidelidade seja 

um valor jurídico tutelado, esta não é um comportamento padrão de todos os indivíduos que vivem 

em sociedade.  

Destarte, é possível entender que a partir do momento em que um dos cônjuges desconheça a 

relação extraconjugal, e considerando o princípio da boa-fé quando aplicado ao Direito de família, a 

proteção jurídica prevalecerá como medida de justiça, ou seja, cada caso concreto será julgado de 

acordo com cada situação, sem desmerecer ninguém ou ferir o princípio da dignidade humana 

(GAGLIANO, 2009). 

Porém, é cabível o questionamento acerca de indivíduos que possuem mais de uma união 

estável e argumentar o porquê desses indivíduos não serem punidos. Vale lembrar que, de acordo 

com o doutrinador Gagliano (2009), a união estável é equiparada ao casamento, possuindo a mesma 

eficácia, contudo, a conduta de mais de uma união estável não é tipificada penalmente. 

Ora, se a união estável é equiparada ao casamento, por que o indivíduo que mantém várias 

uniões estáveis não é punido na área penal e o que contraiu casamento civil é punido? Diante disso, 

o Direito Penal não estaria ferindo a dignidade daquele que contraiu casamento civil e cometeu o 
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crime de bigamia? Ademais, como o que possui mais de uma união estável não está sendo punido, o 

Direito Penal também não feriria o princípio da isonomia? 

Diante do exposto, é possível perceber que o Direito Penal fere o princípio da isonomia 

quando se trata do crime de bigamia, visto que esta seara do Direito não trata de forma igual essas 

duas formas de união, já que uma sofre punição e a outra não. 

 

 

2.3 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BIGAMIA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é baseado na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, tal princípio é a base da Constituição Federal brasileira.  

Assim, a 

 
[...] pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de 

exercício de sua liberdade, se destaca na natureza e diferencia do ser irracional. Estas 

características expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existir, pois este 

domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da dignidade humana. Assim, toda 

pessoa humana, pelo simples fato de existir, independentemente de sua situação social, traz 

na sua superioridade racional a dignidade de todo ser (CAMARGO, 1994, p.27). 

 

Dessa forma, entende-se que a dignidade da pessoa humana é um direito de todos, de forma 

limitada, ou seja, um indivíduo possui a sua dignidade ilimitada desde que não afete a dignidade de 

um terceiro. 

Então, quando se fala no crime de bigamia, é possível perceber que fere o princípio da 

dignidade da pessoa humana, visto que existe a má-fé por omissão de um dos casamentos, e quando 

essa situação é exposta fere a honra subjetiva do cônjuge que desconhecia a relação extraconjugal. 

Pensando nessa colocação, ainda, faz-se necessário ressaltar que Bobbio (2004, p. 16) salienta que 

“o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não era mais o de 

fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. Dessa forma, a partir do momento que o cônjuge mantém 

uma relação extraconjugal, ele deixa de proteger a família, que é a base da formação das relações 

sociais, cuja qual é protegida pela Constituição Federal, logo vai contra o ordenamento jurídico e 

contra o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Ainda, é possível analisar o ponto de vista do bígamo. Quando se concebe a ideia de que o 

bem ofendido nesse crime é a família, o Direito Penal ao punir o sujeito que contraiu novo 

matrimônio não estaria se sobrepondo ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana?  

Assim, como a família está designada a proteger efetivamente seus membros, a fim de 

propiciar um ambiente para promover a dignidade e fortalecer a personalidade de seus membros, 

ressaltando valores que sirvam como alicerce basal para a felicidade comum, um de seus indivíduos 

não deve ser punido em função dela, visto que a estrutura familiar foi fundada em razão dos sujeitos 

que a compõem e não o contrário. 

 

 

2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL E A BIGAMIA 

 

O princípio da legalidade compreende o princípio da reserva legal e o princípio da 

anterioridade da lei. Este princípio está embasado no enunciado do art. 5º, XXXIX, da Constituição 

federal: “XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal” (BRASIL, 1988, on-line) e no art. 1º do Código Penal: “art. 1º - Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal” (BRASIL, 1940, on-line). Em 

outras palavras, esse princípio vem para esclarecer que, de acordo com Capez (2007), diante do 

aspecto jurídico só poderá existir crime quando houver a perfeita correspondência entre a prática de 

uma conduta delituosa e sua respectiva previsão legal. O autor ainda afirma que: 

 
[...] as normas penais incriminadoras não são proibitivas, mas descritivas; portanto, quem 

pratica um crime, não age contra a lei, mas de acordo com esta, pois os delitos encontram-

se pormenorizadamente descritos em modelos legais, chamados de tipos. Cabe, portanto, à 

lei a tarefa de definir e não proibir o crime (“não há crime sem lei anterior que o defina”), 

propiciando ao agente prévio e integral conhecimento das consequências penais da prática 

delituosa e evitando, assim, qualquer invasão arbitrária em seu direito de liberdade 

(CAPEZ, 2007, p. 40). 

 

Em outras palavras, esse princípio apresenta que apenas a lei pode determinar os crimes e 

atribuir suas penalidades, competindo apenas ao poder legislativo ter a faculdade de legislar sobre a 

matéria penal, ainda, é possível compreender que nenhuma outra fonte poderá ser usada para 

conceber a norma penal (CAPEZ, 2007). Para reforçar essa análise, Bonavides (194, p.112) elucida 

que  
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O princípio da Legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana regras 

permanentes e válidas, que fossem obras da razão, e pudessem abrigar os indivíduos de 

uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Tinha-se em vista alcançar 

um estado geral de confiança e certeza na ação dos titulares do poder, evitando-se assim a 

dúvida, a intranquilidade, a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, 

onde o governo se acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa ‘legibus 

solutus’ e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente elaboradas nem 

reconhecidas. 

 

Diante do exposto, é possível compreender que o princípio supracitado impede que a lei penal 

retroaja no tempo e possa prejudicar algum indivíduo, tipificando uma conduta que não estava 

prevista no código ou permitindo o uso da analogia para a criação de crimes, a fim de embasá-los 

ou agravar situações. 

Ainda, no que tange a respeito do crime de bigamia, é importante citar o conceito da norma 

penal em branco. De acordo com o doutrinador Bitencourt (2014, p. 201) 

 
A maioria das normas penais incriminadoras, ou seja, aquelas que descrevem condutas 

típicas, compõe-se de normas completas, integrais, possuindo preceitos e sanções; 

consequentemente, referidas normas podem ser aplicadas sem a complementação de outras. 

Há, contudo, algumas normas incompletas, com preceitos genéricos ou indeterminados, que 

precisam da complementação de outras normas, sendo conhecidas, por isso mesmo, como 

normas penais em branco. Na linguagem figurada de Binding, “a lei penal em branco é um 

corpo errante em busca de sua alma”. Trata-se, na realidade, de normas de conteúdo 

incompleto, vago, impreciso, também denominadas normas imperfeitas, por dependerem de 

complementação por outra norma jurídica (lei, decreto, regulamento, portaria, resolução 

etc.), para concluírem a descrição da conduta proibida. A falta ou inexistência dessa dita 

norma complementadora impede que a descrição da conduta proibida se complete, ficando 

em aberto a descrição típica. Dito de outra forma, a norma complementar de uma lei penal 

em branco integra o próprio tipo penal, uma vez que esta é imperfeita, e, por conseguinte, 

incompreensível por não se referir a uma conduta juridicamente determinada e, faticamente, 

identificável. 

 

Assim, quando há uma norma penal em branco é possível que ela seja complementada por 

outra lei (em sentido amplo), para que o princípio da legalidade não seja infringido. No caso da 

bigamia há o complemento no art. 1.521 do Código Civil apresentando os casos de impedimento 

para contrair novo casamento. 

Importante ressaltar que o Direito busca tutelar o bem jurídico mais valioso, no caso a vida 

em sociedade, visando disciplinar e criar normas para que haja uma harmonia na convivência social. 

Assim, o Direito Penal deve vir a ser aplicado em última instância, quando os outros ramos do 

Direito não conseguiram solucionar a problemática parte-se para a ultima ratio, ou seja, apenas é 

aplicado o Direito Penal quando não há mais solução para o caso concreto em outro ramo do 

Direito.  



 

15 
 

 

Destarte, quando se retrata o princípio da subsidiariedade, Queiroz (2006, p.29) enfatiza que 

“a natureza subsidiária – e não principal – do direito penal diante de outras formas de controle 

decorre, em primeiro lugar, da circunstância de o direito penal constituir a forma mais violenta de 

intervenção do Estado na vida dos cidadãos”. Assim, compreende-se que o Direito Penal sendo um 

direito residual, como afirma Queiroz (2006), deve ser utilizado apenas em última instância, quando 

as outras vertentes do direito não conseguiram solucionar aquela situação problemática e falharem, 

de forma que este atue e interfira o menos possível na vida do sujeito em sociedade.  

Ainda, na compreensão de Queiroz (2006, p.29) “já não se justifica, nos dias atuais, a punição 

do adultério (que inclusive já foi revogado) ou da bigamia, por exemplo, visto ser suficiente a 

disciplina do direito civil para resguardar a fidelidade conjugal e a preservação da instituição do 

casamento: separação, divórcio, anulação”. 

Diante das considerações expostas, fica evidente que quando se analisa o crime de bigamia é 

perceptível que este poderia ser resolvido em outro ramo do Direito, como o Direito Civil, não 

sendo necessária a aplicação de pena para tal delito.  

Como citado anteriormente, o próprio Código Civil apresenta em seu artigo 1521, VI o 

impedimento do casamento de pessoas que ainda mantém vínculo matrimonial, dessa forma, pela 

lógica, se o Código Civil apresenta uma solução para esta problemática não há que pensar na 

aplicação do Código Penal para a bigamia, visto que este deve ser a ultima ratio. 

Ainda, reitera-se que os sujeitos envolvidos diretamente, de acordo com Lourenço et al (2015) 

este é um crime de interesse direto do Estado, mas que as partes que buscam auxílio são particulares 

e, dessa forma, o Estado não é considerado sujeito passivo do caso concreto na bigamia, visto que 

os interessados são os envolvidos na situação, o que torna totalmente desnecessário a manifestação 

do Estado na esfera penal por já ser protegida na esfera civil. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia abordada nessa pesquisa se baseou no método dedutivo, onde, a partir da 

relação entre enunciados básicos, denominadas premissas é possível chegar a uma conclusão, ou 

seja, a partir da análise de várias legislações e pensamentos doutrinários é possível apontar para os 

temas mais adequados ao assunto a ser elucidado, no caso em tela, com relação à descriminalização 
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do crime de bigamia. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 127), uma pesquisa de qualidade se 

baseia em “(...) uma análise de problemas do geral para o particular, através de uma cadeia de 

raciocínio decrescente (...)”.  

Quanto à metodologia de procedimento, este estudo tem como base o procedimento de artigo, 

fazendo-se, em seguida, uma análise comparativa e dialética, dos pensamentos dos diversos 

estudiosos sobre o assunto. No que tange à dialética, Prodanov e Freitas (2013, p. 128) relatam ser 

um método científico que privilegia as mudanças qualitativas, o qual se opõe aos modos de pensar 

em que ordem quantitativa se torna norma.  

É importante salientar que como técnicas de pesquisa os instrumentos utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho se caracterizam pelas pesquisas bibliográficas e legislativas e, 

ainda, englobam os artigos de revista e de Internet, além de vários outros meios e técnicas de 

pesquisa direta e indireta.  

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

No ordenamento jurídico brasileiro o direito penal é utilizado como ultima ratio aos conflitos 

sociais. Neste estudo sobre a bigamia percebe-se que tal crime está desatualizado no atual contexto 

social, ou seja, não é mais cabível a tipificação penal de tal conduta. Pode-se fazer uma analogia 

com o ilícito penal do jogo do bicho, que com tanta aceitação popular discute-se seriamente a sua 

legalização. A bigamia não é diferente. A aceitação e prática cultural são constantemente 

percebíveis. Deste modo, é perceptível a tendência descriminalização da bigamia, sendo possível 

solucionar conflitos de tal conduta por meios de outros instrumentos que o direito oferece; como 

exemplo o direito civil.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a promulgação da Constituição Cidadã, a estrutura e o conceito de família tem se 

modificado diante dos contextos sociais atuais. Dessa forma, o Direito tem buscado se adaptar a 

essas novas conjunturas da sociedade, a fim de atender às necessidades de todos os envolvidos e 
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promover uma vida digna a eles. A Carta Magna inaugurou a consagração de vários princípios 

inerentes ao sujeito, direitos que visavam à proteção integral da família no âmbito jurídico, tendo 

como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Com isso, a família deixou de ser o vínculo 

exclusivo constituído a partir do casamento e, assim, a Constituição Federal de 1988 passou a 

alcançar e proteger várias constituições familiares, que eram compostas pelas mesmas 

características do conceito formal de família. Destarte, com essa evolução, o conceito de família 

ficou embasado nas questões do afeto entre todos os membros. 

Com essas modificações, verifica-se a simultaneidade de núcleos familiares, desdobrando a 

reflexão acerca da descriminalização do crime de bigamia. Assim, este trabalho teve o objetivo de 

analisar faticamente se o crime de bigamia ainda deve ser julgado na sociedade brasileira, visto que 

é um crime que pode ser resolvido na esfera cível, não sendo necessária a provocação da esfera 

penal para tal crime. Enfatizando, cabe refletir que essas questões poderiam ser resolvidas pelas 

próprias famílias e quando estas não forem solucionadas pacificamente, então, optar por buscar a 

justiça cível, visto que mesmo que seja uma atitude reprovável da pessoa bígama, dentro da esfera 

familiar, ainda não é uma atitude que deva fazer parte da persecução penal. 

Diante do exposto, verifica-se que o crime de bigamia está ultrapassado, assim como o crime 

de adultério que deixou de ser tutelado pelo Direito Penal, este crime deveria ser solucionado em 

outros ramos do Direito, como a seara do Direito Civil. Como analisado anteriormente, se de fato 

for utilizado o princípio da ultima ratio, o Direito Penal apenas viria para solucionar problemáticas 

que os outros ramos jurídicos falharam. Dessa forma, a bigamia já possui um meio jurídico para se 

solucionar que é o Direito Civil, devendo, portanto, o Direito Penal ser afastado dessa cominação 

penal. 
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