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Resumo: Este trabalho busca analisar a presença da normatividade do instituto da 

monogamia no direito de família e se esta pode ser considerada um princípio jurídico 

capaz de ser invocado em decisões judiciais e estruturar a sociedade. De início, 

depreende-se que a noção tradicional de família se transformou com o passar do tempo 

e o ordenamento jurídico vem se adaptando aos novos arranjos que não são pautados na 

monogamia. Neste contexto, nota-se, entretanto, que, apesar da incidência do princípio 

da autonomia privada, ainda assim, percebe-se um tímido movimento da doutrina e da 

jurisprudência, visando regulamentar e tutelar as relações familiares que fogem ao 

modelo tradicional pautado na fidelidade stricta. Sendo assim, este trabalho descreve e 

problematiza os limites e os desafios do reconhecimento de efeitos no mundo jurídico 

das relações poliafetivas e paralelas diante do quadro fático atual e da omissão 

legislativa sobre o tema. E, nesta linha, observa-se que, em razão de diversos obstáculos 

de ordem prática e jurídica, bem como as barreiras encontradas no âmbito social e 

moral, o reconhecimento do fim da monogamia como um princípio norteador e a 

possibilidade de novos tipos de relações terem seus direitos resguardados são um longo 

caminho a ser percorrido. 

                                                           
1 Graduando do curso de Direito da UFF. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF, como requisito parcial para a obtenção do título de 

bacharel em Direito. E-mail: williamventura0908@hotmail.com. 
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Palavras-chave: Monogamia. Fidelidade. Autonomia Privada. Poligamia. Famílias 

Paralelas. 

Abstract: This work seeks to analyze the presence of the normativity of the institute of 

monogamy in family law and whether this can be considered a legal principle capable of 

being invoked in judicial decisions and structure the society. At the outset, it can be 

seen that the traditional notion of family has changed over time and the legal system has 

been adapting to new arrangements that are not based on monogamy. In this context, 

however, it is noted that, despite the incidence of the principle of private autonomy, 

there is still a timid movement of doctrine and jurisprudence, aiming to regulate and 

protect family relationships that escape the traditional model based on fidelity stricta. 

Thus, this paper describes and problematizes the limits and challenges of the 

recognition of effects in the legal world of poliaffective and parallel relations before the 

present factual framework and the legislative omission on the subject. In this respect, 

due to a number of practical and legal obstacles, as well as the barriers encountered in 

the social and moral sphere, recognition of the end of monogamy as a guiding principle 

and the possibility of new types of relationships having their rights protected are a long 

way to go. 

Keywords: Monogamy. Fidelity. Private Autonomy. Polygamy. Parallel Families. 

 

Introdução 

Este trabalho busca descrever, problematizar e defender o afastamento da 

monogamia como princípio jurídico no direito de família e a possibilidade do 

reconhecimento de novos arranjos familiares por parte do poder judiciário levando-se 

em consideração o postulado da autonomia privada como fundamento estruturante das 

relações. 

O Direito de Família sempre foi um ramo do direito extremamente 

influenciado por questões de cunho moral e religioso, gerando muitas vezes obrigações 

e vedações aos indivíduos simplesmente por não atenderem a estas determinadas 

imposições axiológicas. 

Nessa linha, podemos mencionar o princípio da monogamia, instituto 

alvo do presente trabalho, como o grande pilar valorativo que permeia esta área das 

ciências jurídicas por décadas, tolhendo a constituição de novos arranjos familiares e 
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por vezes pior, denegando a existência jurídica de famílias que se baseiem em modelos 

nada tradicionais, mas que de fato existem. 

Atualmente, o Estado através de sua função legislativa, tem tentado se 

afastar ao máximo da regulação normativa deste ramo, por entender se tratar de 

questões afetas a intimidade do indivíduo serem de foro íntimo, cabendo ao Estado 

somente a proteção patrimonial e a guarda dos direitos fundamentais inerentes as 

relações conjugais. 

Assim, vemos como exemplo, a possibilidade do divórcio direto, pondo 

fim à imputação de culpado pelo fim do matrimônio e a retirada do instituto do adultério 

como tipo penal em nosso ordenamento, embora só tenha ocorrido em 2005, o fato de 

não se punir criminalmente aquele que rompe com o “dever de fidelidade” é uma prova 

de que o Estado já avança na não ingerência nas relações de família. 

Entretanto, mesmo com estas modificações a monogamia continua como 

dogma central e orientador das relações familiares na visão da doutrina majoritária e dos 

tribunais superiores, o que será o ponto central deste trabalho. No qual pretendemos 

demonstrar que este não é um princípio jurídico, logo não é apto a ser invocado para a 

concessão ou negação de direitos e muito menos para o reconhecimento de um núcleo 

familiar. 

Sendo assim, procura-se privilegiar a autonomia privada como o 

princípio orientador e que deve prevalecer em qualquer relação, pois cabe somente ao 

sujeito especificamente a decisão de como será seu arranjo familiar e que qual o tipo de 

relação, monogâmica ou poligâmica ou ainda mais uma “relação aberta” que em nada 

tem a ver com o modelo de família que se alastrou pelos séculos, irá manter. 

Da mesma forma em que o Direito de Família, outros ramos também são 

tocados quando do surgimento de novas composições familiares, os quais precisam 

também de um olhar especial. A exemplo temos o Direito Sucessório e Previdenciário, 

onde falaremos brevemente das inovações jurisprudências no sentido de conferir 

validade as relações não monogâmicas diante da sua realidade fática, mas sem esgotar o 

tema que é assunto para um trabalho específico 

Assim, o problema de pesquisa que ensejou o interesse por este tema 

passa por essa dupla percepção: (1) de um lado, um estranhamento quanto à latente 

contradição e ambiguidade entre as decisões judiciais e a realidade social, que ora 

idealiza o modelo monogâmico e fechado de relacionamento e o tem como forma 

estruturadora da sociedade, estimulando-os e encorajando a sua existência; ora parece, 
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em caminho oposto, relativizar a sua primordialidade, estimulando com timidez o 

surgimento de novos modelos de família; (2) e, de outro lado, a problemática da 

pesquisa passa, de modo mais específico, pelo questionamento (ou pela desconfiança) 

acerca dos desafios e das possibilidades, ou não, de implementação de outras formas de 

família que não se baseiam em modelos monogâmicos sob o prisma do direito de 

escolha de cada um. 

De modo sistemático, o trabalho está dividido de forma a tratar, em uma 

primeira parte, de questões mais conceituais acerca do que é a monogamia e outros 

institutos ligados as relações familiares, discutindo-se os conceitos e significados 

atribuídos a cada um deles. Depois, o trabalho aborda questões relacionadas ao princípio 

da autonomia privada que é o grande balizador de qualquer tipo de relação, devendo 

este ser o único princípio apto a dar validade as relações familiares. E, na parte final, o 

trabalho trata diretamente dos desafios do poder legislativo em se adequar as novas 

mudanças sociais e assim trazer ao mundo jurídico normas que contemplem os novos 

arranjos familiares e consequentemente ajustará o ordenamento em suas mais diversas 

áreas a cada um deles. 

1. Monogamia: princípio jurídico ou fundamento ético-moral? 

Nos dias atuais a sociedade, as instituições religiosas e o próprio Poder 

Judiciário continuam a defender veementemente a monogamia como fundamento ético-

moral estruturante das relações familiares, ignorando assim toda a transformação social 

e os novos arranjos familiares advindos desta. 

Ocorre que, antes de se demonstrar a falência do modelo monogâmico 

como único admissível para a formação da família, é imprescindível fazer uma tentativa 

de definição deste instituto e evidenciar a distinção existente com outros fundamentos 

das relações familiares, mas com este não se confunde. 

Logo, a primeira pergunta que devemos indagar é: qual o conceito de 

monogamia? Se olharmos a conceituação formal oriunda dos dicionários de língua 

portuguesa, dentre os mais renomados como o Aurélio encontraremos a seguinte 

definição: Estado ou condição de monógamo, ou seja, aquele que só tem uma esposa 

um marido.2 

                                                           
2 Dicionário Aurélio de Português Online. Disponível em :https://dicionariodoaurelio.com/monogamia>. 

Acesso em 30 de outubro de 2017.    
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Já quando analisamos o conceito jurídico da palavra, encontramos, dentre 

outros a visão de Washington de Barros Monteiro e Rodrigo da Cunha Pereira, que a 

compreendem como fator de estruturação da sociedade, sendo este instituto a base 

central das famílias, como vemos a seguir: 

Em todos os países em que domina a civilização cristã, a família 

tem base estritamente monogâmica, que, no dizer de Clóvis, é o 

modo de união conjugal mais puro, mais conforme os fins 

culturais da sociedade e mais apropriados à conservação 

individual, tanto para os cônjuges como para a prole. A 

monogamia constitui a forma natural de aproximação sexual da 

raça humana. (grifo nosso) 3·. 

Rodrigo da Cunha Pereira, em suas lições vem endossar a visão 

acima, defendendo que: 

Começa-se, então, a fazer distinções através das 

expressões "concubinato puro" e "concubinato impuro". 

Essas expressões veiculam estigmas morais com as 

quais não se pode concordar. Porém, é necessário fazer 

uma distinção entre concubinato adulterino e não 

adulterino. Tal distinção não tem a função de 

discriminar ou de "moralizar". A importância desta 

distinção está em manter a coerência em nosso 

ordenamento jurídico com o princípio da monogamia. Se 

assim não o fizéssemos, estaríamos destruindo um 

princípio jurídico ordenador da sociedade. Todo o 

Direito de Família está organizado em torno desse 

princípio, que funciona, também, como um ponto-

chave das conexões morais. (grifo nosso)4. 

 

Por fim, devemos conceituar o instituto em voga sob o olhar da ciência 

sociológica, responsável por inquirir todos os aspectos inerentes às relações humanas e 

as relações sociais entre os indivíduos. Desta forma nos ensina o sociólogo Franco 

Ferrarotti que: “o instituto da monogamia revela-se fundamentado em a natureza do 

matrimônio, donde a define ‘como a fervura típica do matrimônio” 5. Enquanto David 

P. Barash e Judith Eve Lipton6 afirmam que, entre humanos, a monogamia é um mingau 

                                                           
3 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.pg. 54 

4 DIAS, Maria Berenice; PEREIRA (Coord.); Rodrigo da Cunha (Coord.). Direito de família e o novo 

Código Civil. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.pg. 231 

5 AZARA, Antonio; EULA, Ernesto Eula (Dir.). Novíssimo Digesto Italiano. Tomo X. Unione 

Tipografico – Editrice Torinere, 1964. p.866. 

6 The Myth of Monogamy, David Barash e Judith Eve Lipton. Nova York, W. H. Freeman, 2001. 
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fervido com muitas doses de preceitos religiosos (catolicismo a granel), um bocado de 

pragmatismo econômico (como a necessidade de regular o direito à propriedade 

privada) e um toque de ingredientes sociais (reconhecimento da prole) e um punhado de 

comodismo.  

 Portanto, a visão da sociologia sobre a monogamia se desdobra na ótica 

de ser ela uma forma de união do casal para preencher as diversas lacunas da vida diária 

nas mais diferentes áreas que abarcam as relações sociais e familiares. 

Pelo exposto, vemos que a depender da área científica a ser analisada a 

monogamia terá um recorte diferente, mas sob qualquer aspecto ela será vista como 

fundamento cêntrico das relações familiares, o que vai de encontro ao presente trabalho 

que visa mostrar as diversas formas de estruturação e arranjos conjugais.  

1.1 Fidelidade e Lealdade x Monogamia 

Após entender o conceito de monogamia é preciso fazer a exata distinção 

entre esta e os institutos da fidelidade e da lealdade, que são requisitos essenciais à 

caracterização das relações conjugais, seja o casamento civil ou uniões estáveis.  

Quando se fala em fidelidade olhando a definição formal da palavra 

encontramos: aquele que mantém constância nos compromissos assumidos com 

outrem, já o conceito formal de Lealdade segundo o dicionário: é respeito aos 

princípios e regras que norteiam a honra e a probidade.7 

Agora, quando se aborda os conceitos desses institutos à luz da doutrina 

jurídica os vemos ligados aos deveres do matrimônio e consequentemente das uniões 

estáveis, nos termos do art.1.566 do diploma civilístico, que juntamente com a 

monogamia são usados no Direito de Família para conceder validade às relações 

conjugais. Vale dizer que na verdade estes institutos jurídicos serviam mais para 

averiguar a quem seria imputada a culpa pelo fim do vínculo matrimonial do que nortear 

estas relações. Sendo estes juridicamente enfraquecidos com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010 que alterou o artigo 226,§6º da Constituição Federal e 

aboliu a culpa no fim da conjugalidade, não havendo mais punições ao cônjuge infiel, 

que só responderá por danos morais se efetivamente comprovados pela outra parte nos 

                                                           
7 Dicionário Caldas Aulete. Disponível em: < http://www.aulete.com.br/fidelidade>. Acesso em 31 de 

outubro de 2017. 
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termos do art.186 do Código Civil., conforme exemplificado no entendimento dos 

tribunais.8 

Assim, diante da análise destes institutos, à primeira vista podem parecer 

idênticos ou intrínsecos a própria ideia da monogamia, como relações que não permitem 

a simultaneidade de outras, a pluralidade de parceiros ou a própria abertura do 

matrimônio para um envolvimento com outros parceiros (as) sem a manutenção de 

qualquer tipo de vínculo conjugal. Contudo, com um olhar mais aprofundado para a 

ideia de fidelidade e lealdade é capaz de perceber que estes institutos são basilares de 

qualquer relação seja qual for o arranjo familiar que a forme.  

Isso, porque independe de ser relações paralelas, plurais, poliafetivas ou 

monogâmicas, todas irão ter como base a fidelidade, que é a expressão de uma relação 

continua com seus companheiros (as) e a lealdade que é a ideia de companheirismo, de 

apoio emocional e sentimental a quem se escolheu para formar um laço familiar.  

Portanto, embora a doutrina insistentemente use todos estes institutos 

como sinônimos ou entrelaçados para justificar a monogamia como a única forma de se 

estruturar a sociedade, é notória que uma conceituação mais clara e ampla destes denota 

que os múltiplos tipos de relações conjugais podem ser calcados em diversos valores 

como a fidelidade e lealdade entre os integrantes daquela relação. Não cabendo ao 

ordenamento jurídico valorar e conceder apenas como único pilar fundamental de uma 

sociedade relações fechadas em si, uma afronta nítida ao direito de escolha de cada um e 

ao princípio da autonomia privada que rege as relações contratuais, no qual o casamento 

está inserido. 

1.2 Notas históricas acerca da monogamia 

Sob tal perspectiva, podemos analisar povos antigos e verificarmos a 

título de exemplificação as formas como as civilizações judaicas, persas, medos e 

romana se portavam diante dos inúmeros arranjos familiares e como a poligamia era 

encarada como forma natural de relacionamento e ainda como meio de composição e 

estruturação das sociedades. 

                                                           
8 TJRJ. Recurso Inominado nº 0004147-84.2012.8.19.0021, Relator José de Arimateia Beserra, publicado 

no D.O em 17/07/2013.Disponível em: www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultarProcesso. Acessado em: 29 de 

novembro de 2017. 
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Nos povos antigos, como os persas e os medos não era proibida a prática 

do concubinato e da poligamia, muito pelo contrário havia uma permissão, conforme 

dispunha o livro sagrado escrito por Zoroastro, Avesta.9  

Surpreendentemente, o próprio povo judeu, dos quais se veio toda base 

cristã e os fundamentos religiosos responsáveis por nortear e mudar o rumo das 

sociedades vindouras admitiu a poligamia masculina, como se estrai das escrituras e 

posteriormente fora proibida pela igreja.10 

E como exemplo clássico, temos o poderoso Império Romano, este não 

tinha um termo específico para conceituar “família”. A palavra englobava todos aqueles 

que viviam sob a autoridade do pater familias, crianças e adultos, homens e mulheres, 

livres e escravos. Empregavam também a palavra domus (casa) que representava todos 

que moravam em uma mesma habitação. Em Roma existiam três estruturas distintas: a 

família nuclear, a tríade pai-mãe-filho; a família ampliada – várias gerações que 

coabitavam sob a autoridade do patriarca; e finalmente a família múltipla, que 

congregava pessoas e outras famílias nucleares unidas por contratos de casamento.11 

Sendo assim, com a religião cristã declarada em 380 d.c a religião oficial 

do império romano e posteriormente de todos os povos por eles conquistados e 

juntamente a propagação de seus valores e princípios.12 O mundo viu surgir um novo 

modelo de composição familiar calcado na ideia de que a monogamia era o desejo de 

Deus para os homens e com o surgimento da propriedade privada, necessidades da 

proteção de bens e fortalecimento do grupo, vimos o modelo poligâmico sucumbir. 

 

 

                                                           
9 Kosovski, Ester. O crime de adultério. Rio de Janeiro. Mauad, 1.997. pg.42. 

10 A Poligamia no Judaísmo e no Cristianismo. Disponível em: 

https://www.islamreligion.com/pt/articles/326/poligamia-no-judaismo-e-no-cristianismo>. Acessado em 

10 de novembro de 2017. 
11 Império Romano: Famílias nada Tradicionais. Disponível em:  

<http://imperioroma.blogspot.com.br/2010/01/familias-nada-tradicionais.html>. Acesso em 01 de 

Novembro de 2017 
12 Cristianismo tornou-se religião de Estado do Império Romano em 380 d.C. Disponivel em: 

<www.dw.com/pt-br/cristianismo-tornou-se-religião-de estado-do-imperio-romano. Acessado em: 23 de 

novembro de 2017. 
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1.3 Princípios aplicáveis. 

Após esta breve exposição histórica e conceitual dos institutos e suas 

abrangências vamos adentrar ao questionamento sobre a monogamia ser ou não um 

princípio jurídico capaz de orientar nas decisões judiciais.  

Princípio conforme nos ensina Luiz Roberto Barroso é: 

O reconhecimento da distinção valorativa entre essas duas 

categorias e a atribuição de normatividade aos princípios são 

elementos essenciais do pensamento jurídico 

contemporâneo. Os princípios – notadamente os princípios 

constitucionais – são a porta pela qual os valores passam do 

plano ético para o mundo jurídico. Em sua trajetória 

ascendente, os princípios deixaram de ser fonte secundária e 

subsidiária do Direito para serem alçados ao centro do 

sistema jurídico.13 

Nesse mesmo sentido, Humberto Ávila14 afirma que: 

Daí a definição de princípios como deveres de otimização 

aplicáveis em vários graus segundo as possibilidades 

normativas e fáticas: normativas, porque a aplicação dos 

princípios depende dos princípios e regras que a eles se 

contrapõem; fáticas, porque o conteúdo dos princípios como 

normas de conduta só pode ser determinado quando diante 

dos fatos. 

Por último, José Joaquim Gomes Canotilho esclarece que “os princípios 

são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus 

de concretização, consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos”.15 

Em síntese, embora haja diversas conceituações, pode-se concluir que há 

uma certa unidade conceitual implícita, sendo o conceito apresentado por Robert Alexy 

e citado por Barroso, um resumo de todas as definições: “princípios são mandamentos 

de otimização”,16 corroborada pelas lições de Luiz Roberto Barroso que destacou os 

                                                           
13 BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 

fundamentais e relações privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 188 a 189. 

14 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 

Malheiros. 2009. p. 38. 

15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 1998. p. 1035. 

16 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 117. 
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princípios constitucionais como a porta pela qual os valores passam do plano ético para 

o mundo jurídico. 

Assim, a partir desta conceituação acerca da aplicabilidade dos princípios 

entendesse que estes são ferramentas usados pelo operador do direito para otimizar 

determinados mandamentos constitucionais, como liberdade, igualdade, dignidade da 

pessoa humana entres outros e permitir que valores gerais, valores relacionados a 

humanidade e sociedade como um todo saiam do mundo ético e adentrem ao 

ordenamento pátrio e produzam efeitos na salvaguarda de direitos fundamentais.   

Logo, não se pode dizer que a monogamia seja um princípio jurídico, 

como Maria Berenice Dias afirma:  

Não se trata de um princípio de direito estatal de família, 

mas sim uma regra restrita à proibição de múltiplas relações 

matrimonializadas, constituídas sob a chancela do Estado. 

Ainda que a lei recrimine de diversas formas quem 

descumpre o dever de fidelidade, não há como considerar a 

monogamia como um princípio constitucional, até 

porque a Constituição não a contempla. Ao contrário, 

tanto tolera a traição, que não permite que os filhos se 

sujeitem a qualquer discriminação, mesmo quando se trata 

de prole nascida de relações adulterinas ou incestuosas. O 

Estado tem interesse na mantença da estrutura familiar, a 

ponto de proclamar que a família é a base da sociedade. Por 

isso, a monogamia é considerada função ordenadora da 

família.17 

 É de cunho estritamente pessoal e particular a forma como as pessoas 

decidem se relacionar devendo o ordenamento jurídico se adaptar as várias formas de 

família. Não cabendo, ao direito usar o instituto da monogamia como princípio 

norteador das relações conjugais e negar existência as relações paralelas e plurais que 

faticamente acontecem sob pena de cometer várias injustiças por não ver a realidade.  

Um princípio contempla muito mais do que valores individuais, a 

Constituição Federal ao lançar mão destas normas não o fez na intenção de cercear a 

liberdade individual dos cidadãos, mas sim para guiar os julgadores em suas decisões de 

modo que valores gerais e de interesse de toda a coletividade fossem resguardados e 

aplicados em sua maior plenitude o que certamente não é o caso da monogamia que 

                                                                                                                                                                            
 
17 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

p. 60. 
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como afirma Maria Berenice em entrevista ao site Conjur: “a monogamia não é um 

princípio, é apenas um norte organizador da sociedade”18. 

Diante do apresentado, podemos chegar ao entendimento de que a 

monogamia não é um princípio orientador do nosso ordenamento jurídico e sim um 

fundamento ético-moral usado pelo estado para organizar a sociedade baseado nesta 

falsa ideia de fidelidade e que apesar de invocado pelos tribunais, dado máximo respeito 

aos que descordam, se reveste um conceito meramente moral e individual como sendo 

uma norma/princípio para se dar mais legitimidade a forma organizacional das famílias 

por questões culturais e sociais, haja vista não ser (i) a monogamia positivada na 

Constituição Federal ainda que de modo implícito, (ii) não ser um valor fundamental ou 

geral como são os príncipios para nortear o julgador e (iii) não otimizar nenhum direito. 

2. A força do Princípio da Autonomia Privada nos arranjos Familiares 

Muito se discutia na doutrina acerca da nomenclatura desde importante 

princípio em nosso ordenamento. Hoje autores contemporâneos como Ana Prada19 

defende que o princípio da autônoma privada veio em substituição ao antigo princípio 

da autonomia da vontade, haja vista nem sempre prevalecer a nossa real vontade na hora 

de celebração dos negócios jurídicos. 

Feito o introito, vamos conceituar o instituto e entender porque 

atualmente sua forca normativa é orientadora e basilar na constituição dos mais diversos 

arranjos familiares que em nada seguem o modelo “tradicional” de família que como 

vimos é extremamente recente.  

Segundo Francisco Amaral20, define-se a autonomia privada como o 

poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as 

relações de que participam, designando-lhes a respectiva disciplina jurídica.    

                                                           
18 DIREITO DAS FAMÍLIAS; Entrevista: Maria Berenice Dias, desembargadora gaúcha . Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2007-dez 16/monogamia_nao_principio_marco_regulador >. Acesso em 02 

de novembro de 2017. 

19 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, 1982. Pg.11. 

20 A autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: perspectivas estrutural e 

funcional. Revista de Informação Legislativa, v. 26, n. 102, p. 210, abr./jun. 1989. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181930>. Acesso em: 04 novembro de 2017. 
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Já para Carlos Alberto Mota Pinto21: 

O negócio jurídico é uma manifestação do princípio da 

autonomia privada ou da autonomia da vontade, subjacente a 

todo o direito privado. A autonomia da vontade ou 

autonomia privada consiste no poder reconhecido aos 

particulares de auto-regulamentação dos seus interesses, de 

autogoverno da sua esfera jurídica. Significa tal princípio 

que os particulares podem, no domínio da sua convivência 

com os outros sujeitos jurídico-privados, estabelecer a 

ordenação das respectivas relações jurídicas. Esta ordenação 

das suas relações jurídicas, este autogoverno da sua esfera 

jurídica, manifesta-se, desde logo, na realização de negócios 

jurídicos, de actos pelos quais os particulares ditam a 

regulamentação das suas relações, constituindo-as, 

modificando-as, extinguindo-as e determinando o seu 

conteúdo. 

  Assim, com a conceituação do instituto pelos doutrinadores acima, 

extraísse que a autonomia privada é a pedra angular na hora da pactuarem com outros 

sujeitos. É claro que não se pode desprezar os requisitos exigidos pelo diploma 

civilístico na hora da celebração dos negócios jurídicos para que estes tenham validade, 

como capacidade, objeto e forma. 

Desta forma, trazendo para o presente trabalho o princípio em tela, 

iremos entender e visualizar a possibilidade de novos pactos familiares, arranjos que 

não se moldam no modelo tradicional e monogâmico ao qual apresentamos no início 

deste artigo. E tendo em vista que o casamento e a união estável não deixam de ser 

negócios contratuais, como entende a Teoria Clássica sobre suas naturezas jurídicas, 

onde as partes pela manifestação de vontade própria decidem se unirem e viverem 

juntos. Nada mais lógico do que serem regidos por este princípio e não uma imposição 

estatal. 

Ora, se cabe ao sujeito diante da liberdade que o ordenamento jurídico o 

concede decidir com quem, como e quando irá celebrar seus negócios civilístico, nada 

mais coerente que quando se tratar de suas relações familiares esta mesma liberdade 

imperar, permitindo assim que estes mesmos sujeitos decidam como irá ser formado o 

seu núcleo familiar e qual as regras relacionadas a eles. 

                                                           
21 PINTO, Carlos Alberto Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 4.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2005.pg.102 
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 Infelizmente, apesar da mais cristalina obviedade neste assunto, o sistema 

jurídico pátrio não pareceu enxergar de forma tão clara a possibilidade de outras formas 

de famílias conjugais que não fossem as calcadas no modelo monogâmico trato 

inicialmente na obra, por acreditar que este modelo é o único capaz de estruturar uma 

sociedade. Contudo, a realidade fática nem sempre se subordina a vontade jurídica, não 

podendo o direito fechar seus olhos as novas composições familiares por não se 

adequarem ao modelo imposto com risco de negar validade a estas e invalidar todos 

seus efeitos no mundo jurídico. 

Quando se fala em família, logo vem à cabeça a ideia de marido, esposa e 

filhos como única forma, entretanto a sociedade contemporânea vem se deparando com 

o que a doutrina denominou famílias paralelas, as quais abandonam o modelo 

monogâmico e fechado entre os companheiros para dar lugar a existência de duas ou 

mais famílias com núcleos distintos que coexistem concomitantemente com um dos 

cônjuges ligados a estas famílias.  

Nem sempre estas famílias sabem da existência ou não uma das outras, 

pois em regra são os companheiros que mantém mais de uma família escondidas de suas 

esposas, chegando em muitos casos a gerar proles.  

Não pretendemos adentrar a seara entre ser certo ou errado a existência 

de familias paralelas que desconhecem uma das outras, haja vista o ordenamento 

jurídico não permitir nenhuma das hipóteses, tratando a doutrina estas famílias paralelas 

como concubinato impuro22 não dando validade a estes relacionamentos e da mesma 

forma as famílias que sabem da existência uma das outras não tem a tutela estatal na 

hora do reconhecimento de suas uniões. 

 A doutrina tem divergido quanto ao alcance desses tipos de 

relacionamentos e se podem realmente produzirem efeitos jurídicos e em que hipóteses 

estes efeitos podem surgir. Numa análise das obras doutrinárias mais recentes podemos 

visualizar três correntes que se chocam e dividem os operadores do direito. 

                                                           
22 Ter-se-á concubinato impuro se um dos amantes ou ambos estão comprometidos ou impedidos 

legalmente de se casar. Apresenta-se como: a) adulterino, se se fundar no estado de cônjuge de um ou de 

ambos os concubinos, e b) incestuoso, se houver parentesco próximo entre amantes. 
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 A 1ª corrente liderada por Maria Helena Diniz, com fundamento nos 

deveres de fidelidade ou de lealdade, bem como no princípio da monogamia, nega 

peremptoriamente o reconhecimento de qualquer dos relacionamentos concomitantes;23 

Já a 2ª corrente entre seus adptos, Rodrigo da Cunha Pereira, Zeno Veloso, 

Euclides de Oliveira, Flávio Tartuce e outros se funda na boa-fé e no emprego da 

analogia concernente ao casamento putativo, no sentido de que se um dos parceiros 

estiver convicto de que integra uma entidade familiar conforme os ditames legais, sem o 

conhecimento de que o outro é casado ou mantém união diversa, subsistirão – para o 

companheiro de boa-fé – os efeitos assegurados por lei à caracterização da união 

estável, sem prejuízo dos danos morais;  

Por fim a 3ª corrente representada por Maria Berenice Dias e Guilherme 

Augusto Faccenda admite como entidades familiares quaisquer uniões paralelas, 

independentemente da boa-fé, deixando de considerar o dever de fidelidade como 

requisito essencial à caracterização da união estável.24 

 Podemos ver que a própria doutrina é muita incerta desde de um 

pensamento extremamente conservador até uma visão totalmente liberal, a qual nos 

filiamos. Ocorre que, não só a doutrina, mas a própria jurisprudência tem encontrado 

dificuldade na hora de formar uma tese e firmar um entendimento sobre o tema e se 

choca na hora de dar guarida ou não as famílias paralelas.  

Temos como exemplo mais robusto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, 

no qual se está longe de ser formar um uníssono entendimento sobre este assunto. Com 

uma simples busca no site do STJ25 na área de jurisprudência, pode-se localizar as 

diferentes decisões que as turmas que compõe o tribunal têm tomado. 

                                                           
23 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro. Direito de família. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, v. 

5, 2002; pg.231. 

24 FACCENDA, Guilherme Augusto.  Uniões Estáveis Paralelas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 

139. 

25Disponivel em: < http://www.stj.jus.br/SCON/x>. Acessado em: 03 de novembro de 2017. 
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 A 3ª Turma desta corte, por exemplo, já decidiu que não há como ser 

conferido status de união estável a relação afetiva paralela ao casamento válido26. Em 

sintonia, a 4ª Turma reproduziu a mesma tese, em sede de Embargos Declaratórios.27 

Sob idêntica perspectiva, quando do julgamento de um Recurso 

Especial28, a 3ª Turma novamente fixou o entendimento de que não caracteriza união 

estável relacionamento paralelo a esta, se o autor da herança não se desvinculou da 

primeira companheira. 

Em sentido contrário, a 5ª Turma da Corte Superior, por diversas vezes, 

assentou a possibilidade de rateio de pensão por morte entre a ex-mulher e a 

companheira, não havendo falar em ordem de preferência entre elas, sem adentrar, 

especificamente, nas hipóteses de paralelismo afetivo.29 

Por fim, a 6ª Turma do referido tribunal já decidiu que “não obstante a 

evolução legislativa, manteve-se, a seu turno, a exigência para o reconhecimento da 

união estável que ambos, o segurado e a companheira, sejam solteiros, separados de fato 

ou judicialmente, ou viúvos, que convivam como entidade familiar, ainda que não sob o 

mesmo teto, excluindo-se assim para fins de reconhecimento de união estável, as 

situações de concomitância, é dizer, de simultaneidade de relação marital e de 

concubinato”.30 

Com análise das decisões retro, fica claro que o STJ tem decidido a 

questão que envolve paralelismo afetivo fincado no primado da monogamia. Isto, pois 

se leva em conta se a infidelidade é constante ou eventual, para que se possa invocar a 

                                                           
26 STJ - REsp: 931155 RS 2007/0046735-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

07/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.08.2007 p. 281 RDDP vol. 55 p. 131) 

27 STJ - EDcl no Ag: 830525 RS 2006/0233972-0, Relator: Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 18/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, 

Data de Publicação:  --> DJe 06/10/2008 

28 STJ - REsp: 789293 RJ 2005/0165379-8, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, Data de Julgamento: 16/02/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

20/03/2006 p. 271REVFOR vol. 386 p. 339 

29 STJ - AgRg no REsp: 1250945 RS 2011/0095136-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Data de Julgamento: 28/06/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2011) 

30 STJ - REsp: 1104316 RS 2008/0238547-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 28/04/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090518 --> DJe 

18/05/2009 
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boa-fé das partes e tentar se moldar a 2ª corrente doutrinária apresentada ou negar total 

validade ao núcleo familiar baseado no entendimento de Maria Helena Diniz.  

Contudo, não é só o STJ que se tem manifestado sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal-STF em raríssima oportunidade entendeu por não dar 

proteção ao concubinato impuro por acreditar que este vai de encontro ao direito posto e 

que o Estado é incapaz de igualar estas relações a união estável, apenas quando muito, 

conceder o status de sociedade de fato para haja uma divisão do patrimônio. Neste 

mesmo julgado31 o Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto assinalou a distinção 

entre os institutos, dizendo significar a palavra concubinato, do latim concubere, 

“compartilhar o leito”, enquanto que a união estável significa “compartilhar a vida”, 

numa clara demonstração de preconceito e desprezo pelos concubinos deste a 

etimologia da palavra que carrega em si uma carga extremamente pejorativa e que se 

reflete nos julgados das cortes superiores. 

É notório que embora o ordenamento jurídico tenha vedado as famílias 

paralelas ou como chama a doutrina de concubinato impuro pelo que se extrai do artigo 

7.027 do código civil por entender que o empedimento para casar é fato que obsta ao 

reconhecimento destas uniões que deveriam ser calcadas no modelo tradicional, a 

realidade se impõe e quanto mais o tempo passa a doutrina e jurisprudência moderna 

vem dando sinais da necessidade de inovar e tutelar estes novos arranjos familiares que 

sob a ótica da autonomia privada formam novos pactos negociais, independente se o 

direito os reconhecem ou não. 

2.1 Do Paralelismo afetivo ao Poliamor 

Ainda sobre as inovações familiares na atualidade e sob o prisma da 

autonomia privada temos um dos arranjos familiares mais interessantes de se analisar o 

qual foi denominado pelo doutrina contemporânea de famílias poliafetivas.  

Uma união poliafetiva é a possibilidade e o reconhecimento de que uma 

pessoa possa amar e se relacionar com várias outras ao mesmo tempo. Ela não estaria 

vinculada somente a possibilidade de amar uma única pessoa ao mesmo tempo. 

                                                           
31 STF- RE 397.762/BA, Relator Ministro Marco Aurélio, data de julgamento: 03/06/2008, T1-Primeira 

Turma, data de Publicação: 12.09.2008. 
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Conforme define o antropólogo Antônio Pilão: “Poliamor é uma categoria 

nativa que designa a possibilidade de se estabelecer simultaneamente mais de uma 

relação amorosa com a concordância dos envolvidos”.32 

Pablo Stolze Gaglino na obra Direito do (a) Amante – na Teoria e na 

Prática (dos Tribunais) define relacionamento poliamoroso, também o chamado de 

união poliafetiva, como uma teoria psicológica que “admite a possibilidade de 

coexistirem duas ou mais relações afetivas paralelas, nas quais os seus partícipes 

conhecem e aceitam uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta”.33  

Nas palavras do professor Rénan Kfuri há várias formas de 

relacionamentos poliamorosos e regras que norteiam a relação. Podemos perceber que 

na polifidelidade há o envolvimento de muitas relações românticas com contato sexual 

restrito a parceiros específicos do grupo. Existem os sub-relacionamento, onde as 

relações se diferenciam entre “primárias” e “secundárias“, como na maioria dos 

casamentos  abertos. Há a poligamia, na qual uma pessoa casa com diversas pessoas, 

que podem ou não estar casadas ou terem relações românticas entre si. Existem as 

relações ou os casamentos em grupo em que todos estão associados de forma igualitária. 

Há também as redes de relacionamentos interconectados, nas quais uma pessoa em 

particular pode ter relações de diversas naturezas com diversas pessoas. Há as relações 

mono/poli em que um parceiro é monogâmico, mas permite que o outro tenha outras 

relações. Há também os denominados acordos geométricos, que são descritos de acordo 

com o número de pessoas envolvidas e pelas suas ligações.34   

Ao falar em poligamia normalmente se associa o termo a relação de um homem 

com várias mulheres (poliginia), ao contrário da poliandria, onde a mulher se relaciona com 

vários homens. Por esse motivo, muitas pessoas ligam a palavra poligamia a subjugação do sexo 

masculino em detrimento ao feminino o que gera reações contra este modelo. Já pelo conceito 

                                                           
32 POLIAMOR.E.MONOGAMIA:.CONSTRUINDO.DIFERENÇAS.E. HIERARQUIAS. Disponivel 

em: http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/article/viewFile/14231/8159. Acessado em: 15 de 

novembro de 2017. 

33  GAGLIANO, Pablo Stolze. Direito do(a) amante – na teoria e na prática (dos Tribunais). Disponível 

em: <http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/64492/direitos-da-o-amante-na-teoria-e-na-pratica-dos-tribunais-

prof-pablo-stolze-gagliano>. Acesso em: 26 novembro. 2017. 

34 UNIÕES POLIAFETIVAS: O RECONHECIMENTO NO DIREITO BRASILEIRO. Disponivel em: < 

http://www.rkladvocacia.com/unioes-poliafetivas-o-reconhecimento-no-direito-brasileiro>. Acessado em 

17 de novembro de 2017. 
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de poliamor o que se extrai é uma igualdade de direitos, não só entre sexos, mas entre pessoas. 

Cada pessoa deve definir o tipo de relações que quer para si, e não se limitar aos modelos 

rígidos que a sociedade lhe impõe. 

Numa visão mais cognitiva sobre o assunto, podemos invocar as ideias da 

psicanalista Regina Navarro Lins, autora de O Livro do Amor35 no qual rejeita 

explicitamente a monogamia e explica que amar mais de uma pessoa não significa 

traição. A autora explica que a humanidade esta descobrindo outra forma de “amor“, 

cuja base se daria também no amor, só que neste caso as pessoas poderiam amar mais 

de uma pessoa ao mesmo tempo, uma vez que crê que cada vez menos pessoas vão 

querer se “fechar” a uma relação a dois, a opção por relações múltiplas será cada vez 

mais praticada. 

Como se tem afirmado neste trabalho a sociedade vê como único 

pressuposto universalmente aceito capaz de estruturar o relacionamento sexual humano 

seja o casal monogâmico. Ocorre que, as sociedades que defendem e adotam este 

pressuposto têm dificuldade para comprovar sua aplicabilidade e efetividade, pelo 

contrário, há grandes evidências expressas pelas altas taxas de relações extraconjugais36, 

tanto em homens quanto em mulheres, de que a monogamia não funciona muito bem 

para os ocidentais . 

2.3. Notas históricas acerca das relações plurais.  

Nas palavras do antropólogo Marcos Paulo Lacerda no período Pré-

Histórico, por volta do ano 3.000 a.C., as pessoas viviam em grandes grupos. “Ninguém 

era de ninguém”, ou melhor, todos cuidavam de todos. A figura da família 

convencional, com casal e filhos, só surge a partir das questões de herança. Então se 

percebe que a fidelidade e exclusividade estão ligadas a posses materiais, e não a 

questões afetivas. O objetivo, desde então, passou a ser transmitir os bens materiais aos 

                                                           
35 LINS, Regina Navarro. O livro do amor. Rio de Janeiro: Best Seller. v. 2. 

36 Disponivel em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/50-dos-homens-brasileiros-ja-trairam-

diz-estudo-mulheres-traem-menos.html>. Acessado em: 13 de dezembro de 2017. 
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herdeiros de sangue, por isso, passa-se a regular a fidelidade, especialmente a das 

mulheres.37 

Com estas mudanças e com a perpetuação do cristianismo e da Igreja 

Católica no poder, foi o modelo monogâmico que passou a orientar as relações 

conjugais, sob a ideia trazida pela igreja de pecado, tornaram-se responsáveis por 

legitimar os matrimônios. A Igreja Católica e o cristianismo se consolidam a partir dos 

anos de 391 e 392 d.C. Neste período, o Imperador Teodósio I combateu o paganismo, 

proibindo seu culto e propagando o cristianismo como religião oficial do Império 

Romano. O conceito de casamento, então, começa a nascer, mas só vai vigorar a partir 

do século X.38 

 Ademais, como já dito a predominância da propriedade privada trouxe à 

tona a questão da transmissão dos bens, concedendo um fim prático e econômico à 

monogamia. Firmados estes valores e o modelo monogâmico, relacionar-se com mais 

de uma pessoa fez surgir o adultério, conduta criminosa que implicara penas morais, 

sobretudo para as mulheres.  

O que se tenta demonstrar é que o poliamor e suas formas vêm permeando 

as relações desde os primórdios da humanidade. Vemos na Pré-História os homens mais 

fortes reuniam grandes quantidades de esposas ao seu redor. A ocorrência da revolução 

agrícola proporcionou a sedentarização do homem e aos poucos se formaram os 

primeiros núcleos familiares.39 

                                                           
37 MELO, Murilo. Poliamor prega liberdade de se envolver com mais de uma pessoa. Disponível em: 

<http://www.canal2.com.br/poliamor-prega-liberdade-de-se-envolver-com-mais-de-uma-pessoa/>. 

Acesso em: 23 novembro. 2017.. 

38 UNIÕES POLIAFETIVAS: O RECONHECIMENTO NO DIREITO BRASILEIRO. Disponivel em: < 

http://www.rkladvocacia.com/unioes-poliafetivas-o-reconhecimento-no-direito-brasileiro>. Acessado em 

17 de novembro de 2017 

39 A revolução agrícola e as primeiras civilizações. Disponivel em: 

<https://imagohistoria.blogspot.com.br/2011/03/antiguidade-oriental-1-de-8.html>. Acessado em: 11 de 

dezembro de 2017.  
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Já quando olhamos para a Antiguidade, temos a Grécia Antiga, as 

primeiras noções de propriedade privada e a monogamia aparecendo como forma de 

garantir a passagem desses bens e pondo fim ao modelo poligâmico.40  

Na Idade Moderna, no Brasil Colonial, embora o casamento fosse 

reconhecido enquanto instituição legal havia a possibilidade dos homens, apenas estes 

manterem relações extraconjugais. Era o que se chamava de “teúdas e manteúdas¹“41, 

mulheres que, embora não fossem a esposa legítima, usufruíam do prestígio oriundo da 

posição social ostentada pelo marido. 

Assim, com todas estas mudanças estruturais na sociedade outras 

combinações e formas de interação entre os indivíduos surgiram e passaram a constituir 

diferentes tipos de famílias contemporâneas.  

Conforme nos ensina o professor Rénan Kfuri42, existem diversas formas 

de núcleo familiar, entre eles o tradicional (um casal de homem e mulher com um ou 

dois filhos, sendo a relação matrimonial ou não), matrimonial, informal (fruto da união 

estável), homoafetiva, adotiva, anaparental (sem a presença de um ascendente), 

monoparental (quando apenas um dos pais se responsabiliza pela criação dos filhos), 

mosaico ou pluriparental (o casal ou um dos dois tem filhos provenientes de um 

casamento ou relação anterior), extensa ou ampliada (tem parentes próximos com os 

quais o casal e/ou filhos convivem e mantêm vínculo forte), poliafetiva (na qual três ou 

mais pessoas relacionam-se de maneira simultânea), paralela ou simultânea 

(concomitância de duas entidades familiares), eudomonista (aquela que busca a 

felicidade individual), entre outras que inclusive estão tuteladas pela Constituição de 

1.988 que em seu artigo 226 inovou ao reconhecer não só como família o matrimônio. 

                                                           
40 BOCK, A. M. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 

2001.Cap.15. 

41 Histórias Intimas. Disponivel em:< http://entretantashistorias.blogspot.com.br/2013/01/historias-

intimas.html>. Acessado em: 11 de dezembro de 2017. 

42 Idem 27. 
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O Rafael da Silva Santiago defende a possibilidade da inclusão de outras 

maneiras de se expressar a pluralidade da formação de núcleos familiares, para além 

daquelas expressamente dispostas no art. 226 da CF/88.43 

Quando se fala em relação poliafetiva encontramos os mesmos elementos 

estruturantes de qualquer relação, pois como se defende não é o número de sujeitos que 

irá definir como família ou não uma relação.  

Temos estabilidade como elemento que pressupõe não serem estas 

relações eventuais, ou acidentais, ou seja, precisa ser uma relação duradoura e contínua 

nos moldes da legislação civil. Essa característica é bastante apresentada como um dos 

requisitos para o estabelecimento de uma entidade familiar seja na união estável, na 

relação de concubinato e até mesmo nas relações poligâmicas consentidas. 

Como elemento imprescindível a notoriedade denota uma relação 

transparente para a sociedade. Não se quer dizer aqui que os atos praticados precisam 

ser levados ao conhecimento de todos, mas quer dizer que essa relação não deve ser às 

escondidas, de forma oculta ou clandestina, ou seja, que os membros dessa entidade 

familiar se comportem naturalmente. Sendo este elemento mitigado a depender do tipo 

de relação. 

E por fim, objetivo dessas relações deve ser o de formar uma família com 

base no intuito familiae. Este que tem como característica principal uma natureza 

subjetiva, cuja ideia é demonstrar que as pessoas envolvidas nesse tipo de relação têm 

como propósito justamente constituir uma família. Esse elemento é fundamental para a 

caracterização de uma entidade familiar. 

2.3. O reconhecimento extrajudicial do poliamor  

 Entendendo que o ordenamento jurídico não vedou o reconhecimento 

destas uniões, os serviços cartorários no âmbito extrajudicial mostraram que se a 

doutrina permanece tímida na abordagem do tema e a jurisprudência arreigada em 

valores ultrapassados os tabeliões acompanham a mudança na estruturação da sociedade 

e reconhecem o poliamor, inclusive em uniões homoafetivas. 

                                                           
43 BOTTINI FILHO, Luciano. Poligamia em debate: três é demais? 27 jan. 2015. Disponível em: 

<http://jota.info/poligamia-em-debate-tres-e-demais>. Acesso em: 28 novembro. 2017. 
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O primeiro caso registrado foi no ano de 2012, quando a então tabeliã da 

cidade de Tupã, no interior de São Paulo, Cláudia do Nascimento Domingues, 

elaborou o primeiro ato documental nesse sentido. Relevante o seguinte trecho do 

documento, assinado por um homem e duas mulheres:  

 
Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento 

desse modelo de união afetiva múltipla e simultânea, 

intentam estabelecer as regras para garantia de seus 

direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e 

respeitadas social, econômica e juridicamente, em caso de 

questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com 

terceiros, tendo por base os princípios constitucionais da 
liberdade, dignidade e igualdade.44 

 

Três anos depois em 2015, também foi noticiada a elaboração de escritura 

pública similar, pelo 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, sendo 

responsável pela sua lavratura a tabeliã Fernanda Leitão.45 O diferenciava por 

envolver três mulheres, em união homopoliafetiva, com elaboração de testamentos 

entre elas e de diretivas antecipadas de vontade, que dizem respeito a tratamentos 

médicos em caso de se encontrarem com doença terminal e na impossibilidade de 

manifestarem vontade. 

Logo, após as lavraturas, alguns juristas, se levantaram para suscitar a 

nulidade do ato por suposta ilicitude do objeto com fulcro no art. 166, inc. II, do 

código civil de 2002. Contudo, entendemos que a questão não se resolve nesse plano 

do negócio jurídico, mas na sua eficácia. Suma, o ato é válido, por apenas representar 

uma declaração de vontade hígida e sem vícios dos envolvidos, não havendo também 

qualquer problema no seu objeto. Todavia, pode ele gerar ou não efeitos, o que 

depende das circunstâncias fáticas e da análise ou não de seu teor pelo Poder 

Judiciário ou outro órgão competente, conforme se manifestou o CNJ e ainda 

aguardamos o Supremo Tribunal para pôr fim ao dilema surgido nesta situação. 

                                                           
44 Escritura reconhece união afetiva a três Disponivel em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite>. Acessado em: 28 de novembro de 2017 

45 Rio de Janeiro registra mais uma união poliafetiva. Disponível em: 

http://ibdfam.org.br/noticias/5961/Rio+de+Janeiro+registra+mais+uma+uni%C3%A3o+poliafetiva. 

Acessado em: 28 de novembro de 2017. 
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Isto, pois o objeto do negócio em estudo, a monogamia não está 

expressa na legislação como princípio da união estável, mas apenas do casamento, eis 

que o Código Civil enuncia que não podem casar as pessoas casadas, sob pena de 

nulidade do casamento de acordo com os artigos 1.521, VI, e 1.548. Agora, em 

relação à união estável, ao contrário, admite-se até que a pessoa casada tenha um 

vínculo de convivência, desde que esteja separada judicialmente, extrajudicialmente 

ou de fato -art. 1.723, § 1º, do CC/2002- o que denota um tratamento diferente a 

respeito da liberdade de constituição das duas entidades familiares e que nas linhas 

do presente artigo, ambas os institutos devem ser regidos pela autonomia de seus 

celebrantes quanto ao objeto.  

 Ocorre que, mais uma vez o poder judiciário através de seu órgão 

máximo em sede administrativa mostrou acovardamento na hora de se posicionar 

quanto a validade das escrituras publicas e de forma sutil, mas coercitiva “orientou” 

aos Cartórios extrajudiciais que não realizassem tais atos até que a questão estivesse 

resolvida.   

 Tudo começou quando a Associação de Direito de Família e das 

Sucessões (ADFAS) entrou com uma representação junto ao órgão pedindo 

liminarmente a proibição de escrituras públicas de reconhecimento de uniões 

poliafetivas pelos cartórios de todo o país e no mérito, pediu a regulamentação da 

matéria.  

 A corregedora nacional a época a ministra do STJ Nancy Andrighi, 

instaurou um Pedido de Providências. Ela negou a liminar, mas sugeriu aos cartórios 

que aguardem a conclusão deste estudo para lavrar novas escrituras declaratórias de 

uniões poliafetivas. 

 Nas palavras da corregedora: 

Essa é apenas uma sugestão aos tabelionatos, como 
medida de prudência, até que se discuta com profundidade 

esse tema tão complexo que extrapola os interesses das 

pessoas envolvidas na relação afetiva”, ponderou a 

ministra Nancy Andrighi. Ela esclareceu que não é uma 

proibição.46 

 

                                                           
46 Corregedoria analisa regulamentação do registro de uniões poliafetivas. Disponivel em: 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-do-registro-de-unioes-

poliafetivas. Acessado em: 30 de novembro de 2017. 
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  Sem adentrar ao mérito se o CNJ tem competência ou não para sustar tais 

atos, haja vista não exerce função jurisdicional nos moldes do entendimento do 

Supremo¹, apenas função meramente administrativa em atenção ao texto constitucional 

em seu artigo 103-B, §3º é fato que o caso em apresso exige análise de matéria de 

direito. Entretanto o sistema jurídico nacional continua fechado e sem perspectiva de 

solucionar a questão, enquanto verdadeiras famílias vêm o seu direito tolhido e 

impossibilitadas de exercerem sua vontade e manifestar seus interesses na composição 

de seus lares e agora sem a garantia que as escrituras concediam aos companheiros, 

simplesmente por uma inercia dos poderes da república em suas mais diversas faces. 

3. A necessidade de manifestação legislativa e a repercussão no mundo jurídico 

 No ordenamento pátrio a bigamia continua sendo crime, tendo o código 

penal tipificado o ilícito em seu artigo 235. Da mesma forma o código civil em seu 

artigo 1.556 prescreve como deveres do matrimônio o dever de fidelidade e por fim em 

seu artigo 1.727 estabelece o concubinato impuro. Não bastassem os pressupostos que 

cerceiam outras formas de relações conjugais fora as pautadas no modelo tradicional e 

monogâmico o nosso ilustre pode legislativo federal cogita a ideia de se criar um 

estatuto da família por meio do Projeto de Lei nº6583/2013 onde define o que é 

entidade familiar em seu art.2º como: 

Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o 

núcleo social formado a partir da união entre um homem e 

uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou 

ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes.47 

 Ora, quando se fala e defende novas composições familiares pautadas 

num modelo diferente do monogâmico e fechadas não há como não enfrentar a questão 

no âmbito legislativo. Isto, pois além de ser necessária uma inovação pelo Congresso 

Nacional de normas que permitam casamentos e uniões estáveis entre as mais diversas 

formas de composição o enfrentamento da legislação já posta terá que ser o primeiro 

passo. Como vimos acima, nosso ordenamento é bem fechado e buscou em diversos 

ramos fincar o modelo monogâmico como único para estrutura a sociedade, embora em 

nenhum momento a Carta Magna apresente a monogamia como princípio balizador nem 

de forma implícita sugere que este seja o comando nas relações familiares. 

                                                           
47 Disponivel em:< http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1174113.pdf>. Acessado em: 01 de 

dezembro de 2017. 
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 Assim, pelo PL retro o que se pode é inferir que o nosso legislativo 

permanece preso a uma concepção arcaica do conceito de família, contrariando 

inclusive a própria decisão do STF quando diz que família é apenas homem e mulher 

retirando a força do julgamento da Adi 4.27748 onde o Supremo num ato inovador e de 

mais clara justiça reconheceu validade as uniões homoafeivas.  

 Muito ainda será necessário para que o país permita que a vontade dos 

sujeitos seja o único direcionador na hora de formarem suas famílias e mesmo o poder 

legislativo se mantendo inerte há raios de esperança quando vemos os operadores do 

direito se inclinarem à realidade fática. É certo que não só o direito de família é 

abarcado quando ocorre uma mudança tão profunda na estrutura da sociedade, mas isso 

não pode servir de desculpa para que se permaneça negando validade as relações 

distintas. 

 O judiciário de modo tênue tem mostrado que embora o ordenamento 

nacional condene as formas não monogâmicas, a existência destas é real e devem 

produzir efeitos no mundo jurídico nas áreas que forem e que uma interpretação geral de 

toda a legislação pautada nos parâmetros constitucionais é chave para a produção de 

acertadas decisões quando se tratar de relações poliafetivas e paralelas.  

No direito sucessório vemos o caso da Triação de bens, novo modelo de 

partilha patrimonial, foi pioneiramente adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, o qual assegurou os direitos patrimoniais à companheira em igualdade a esposa. 

O caso em tela foi julgado em 25 de agosto de 2005 nos autos da Apelação 

Cível nº 7001125860549, onde restou reconhecido o relacionamento paralelo entre as 

partes, assegurando o direto de 1/3 do patrimônio adquirido durante o relacionando 

simultâneo, à companheira, ocasião em que a meação se transformou em triação, ante a 

duplicidade de uniões. Salienta-se que esta partilha decorreu do falecimento do varão 

que constituiu a relação poliamorosa. Vejamos o trecho do voto do relator:  

                                                           
48 Disponivel em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1174113.pdf>. Acessado em: 04 de 

dezembro de 2017. 

49 Disponivel em: http://www.tjrs.jus.br/site/jurisprudencia/pesquisa_jurisprudencia/>. Acessado em: 06 

de dezembro de 2017. 
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Há duas maneiras de se pensar a divisão patrimonial [...]. A 

primeira maneira seria tomar, como ponto de partida, 

aqueles mesmos critérios que foram considerados quando se 

tratava do fim da união dúplice em face do desentendimento 

dos companheiros da união estável. Então se pode dividir o 

patrimônio comum por três. É a ideia de “triação”. Um terço 

pertenceria a esposa, outro terço pertenceria à companheira e 

o último terço seria a herança deixada pelo "de cujus". No 

presente caso, a Câmara entendeu que a forma mais justa de 

fazer a divisão do patrimônio é, por primeiro, dividir todo o 

patrimônio por dois. Assim, as mulheres (esposa e 

companheira) dividirão 50% do patrimônio adquirido 

durante a união dúplice. Os outros 50% do patrimônio 

adquirido durante a união dúplice e deixado pelo "de cujus", 

vão ser divididos pelos herdeiros, na forma da lei. 

Neste mesmo sentindo, só que pasme oito anos depois o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco se manifestou na mesma linha, conferindo validade ao novo 

instituto, conforme ementa abaixo: 

UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. 

RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS. TRIAÇÃO. 

1. Estando demonstrada, no plano dos fatos, a coexistência 

de duas relações afetivas públicas, duradouras e contínuas, 

mantidas com a finalidade de constituir família, é devido o 

seu reconhecimento jurídico à conta de uniões estáveis, sob 

pena de negar a ambas a proteção do direito [...].4. Numa 

democracia pluralista, o sistema jurídico-positivo deve 

acolher as multifárias manifestações familiares cultivadas no 

meio social, abstendo-se de, pela defesa de um conceito 

restritivo de família, pretender controlar a conduta dos 

indivíduos no campo afetivo. 5. Os bens adquiridos na 

constância da união dúplice são partilhados entre as 

companheiras e o companheiro. Meação que se transmuda 

em "triação", pela simultaneidade das relações [...] 50 

  Vejam no âmbito do direito sucessório a jurisprudência tem dado seus 

passos ainda que tímidos na ideia de solucionar as questões que envolvam uniões 

poliafetivas, paralelas ou abertas, pois esta é a função do direito se adequar as inovações 

sociais e garantir a todos uma proteção jurídica justa e igualitária.  

 No campo do direito previdenciário também encontramos inovações 

jurisprudenciais no sentido de conferir validade as relações dúplices e proteger o direito 

                                                           
50 TJ-PE - APL: 2968625 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 13/11/2013, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 28/11/2013 
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de todos os envolvidos naquela ou naquelas relações. Assim temos a decisão do TRF da 

4ª Região:51 

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

PENSÃO  POR MORTE. RATEIO. ESPOSA E 

CONCUBINA.  POSSIBILIDADE. HIPÓTESE 

CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

MANUTENÇÃO.1. (...) o concubinato impuro, por sua vez, 

refere-se a todo e qualquer envolvimento afetivo que se 

estabeleça em afronta às condições impostas ao casamento, 

condições estas materializadas nos impedimentos 

matrimoniais (...) o reconhecimento de direitos 

previdenciários decorrentes de concubinato impuro depende 

de uma série de requisitos que demonstrem cabalmente a 

existência de dois relacionamentos (casamento e 

concubinato) que em praticamente tudo se assemelhem, 

faltando ao segundo tão-somente o reconhecimento formal. 

Deve ser levado o efetivo "ânimo" de constituição de uma 

unidade familiar para fins de proteção mútua e estatal, com 

suas respectivas variáveis, tais como eventual dependência 

econômica, tempo de duração da união, existência de filhos, 

etc. Do contrário, deve prevalecer o interesse da família 

legalmente constituída. 10. Na hipótese dos autos, correta a 

sentença que determinou o rateio da pensão entre esposa e 

concubina, eis que restou demonstrado pela autora que seu 

relacionamento duradouro com o de cujus se revestia dos 

requisitos necessários para a caracterização da união estável 

constitucionalmente protegida. 11. Atendidos os 

pressupostos do art. 273 do CPC - a verossimilhança do 

direito alegado e o fundado receio de dano irreparável -, é de 

ser mantida a antecipação da tutela deferida na sentença. 

Este mesmo raciocínio já foi defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp 742685/RJ:52 

RECURSO ESPECIAL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARTILHA DA PENSÃO ENTRE A VIÚVA E A 

CONCUBINA. COEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

CONJUGAL E A NÃO SEPARAÇÃO DE FATO DA 

ESPOSA. CONCUBINATO IMPURO DE LONGA 

DURAÇÃO. 

"Circunstâncias especiais reconhecidas em juízo". 

Possibilidade de geração de direitos e obrigações, máxime, 

no plano da assistência social. Acórdão recorrido não 

                                                           
51 TRF-4 - AC: 50017155720164049999 5001715-57.2016.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO 

SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2016, SEXTA TURMA 

52 STJ - REsp: 742685 RJ 2005/0062201-1, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de 

Julgamento: 04/08/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:  --> DJ 05/09/2005 p. 484 

RDTJRJ vol. 71 p. 121 
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deliberou à luz dos preceitos legais invocados. Recurso 

especial não conhecido. 

(STJ, REsp 742865/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJ 05.09.2005). 

  Portanto, embora o código civil vede o concubinato impuro e as demais 

relações poligâmicas, a jurisprudência vem entendo que o fato destas relações existirem 

e preencherem os mesmos requisitos de uma união estável não há como não estender a 

proteção previdenciária a estas simplesmente porque não são formalmente reconhecidas, 

pois seria injusto com os companheiros da relação.  

  No direito de família propriamente dito, as questões são mais complexas, 

pois em regra envolvem os direitos dos filhos havidos sejam nas relações poliafetivas ou 

simultâneas ou no matrimônio. Mas não há uma barreira instransponível, pois com bom 

senso por parte dos julgadores consegue se chegar as decisões que melhor atendam ao 

interesse do menor nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente e preservem os 

efeitos das relações. 

 O atual direito de família é pautado no afeto entre os sujeitos da relação o 

que prescinde a questão biológica, moral ou religiosa daí ser mais justo ainda o 

reconhecimento de todas formas de se relacionar pautados na afetividade. Com esta 

nova visão surgiu o instituto da tripla filiação ou multiparentabilidade¹ como chama os 

doutos doutrinadores, não sendo necessariamente algo ligado as relações poligâmicas, 

mas a possibilidade se reconhecer a paternidade e a maternidade de um filho que é 

amado por dois pais ou mães, sendo um biológico e outro afetivo, sem que para isso 

necessite a exclusão de um ou de outro é uma porta de entrada para encontramos 

soluções as questões familiares envolvendo mais de dois sujeitos. Como diz Maria 

Berenice Dias:53 “há um movimento para prevalecer a filiação sócio afetiva sobre a 

biológica”, em privilégio a autonomia dos sujeitos em escolherem a quem amar e terem 

como filhos. 

 Desta forma, se já há possibilidade da multiparentabilidade e os institutos 

do direito de família como guarda, alimentos, visitação, poder familiar e outros estão se 

moldando conforme a realidade fática dos casos concretos em que envolve essa 

                                                           
53Brasil já adota certidão de nascimento tripla. Disponível em: http://paisefilhos.com.br/familia/brasil-ja-

adota-certidao-de-nascimento-tripla/>. Acessado em: 16 de novembro de 2017. 
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multiplicidade de pais e mães é de extrema analogia que nos casos de arranjos 

familiares compostos por mais de dois companheiros às soluções advindas da 

separação, morte ou fim do vínculo irão se resolver sobre o mesmo prisma da tripla 

filiação que no caso não se restringe a um número exato, mas quantos forem os sujeitos 

daquela relação. 

Conclusão 

 Portanto, através da exposição fática e teórica do presente trabalho, pode-

se entender que o instituo da monogamia não é um princípio jurídico apto a orientar e 

fundamentar decisões judiciais e que é apenas um fundamento ético e moral que a 

doutrina e a jurisprudência insistem em invocar e defender como única forma de 

estruturar a sociedade.  

 De tal forma, ficou claro que não se pode confundir o instituto da 

monogamia com outros institutos e assim deslegitimar novos arranjos familiares e 

impedir a produção de efeitos no mundo jurídico. Como se demonstrou, a monogamia é 

extremamente recente na sociedade moderna e seu surgimento adveio de questões 

religiosas e econômicas de determinados grupos sociais que, por interesses na 

manutenção de bens e herança, preferiram adotar este modelo em detrimento das 

práticas poligâmicas de tempos remotos. 

 Ademais, com análise das decisões jurisprudenciais dos tribunais 

superiores e da legislação positivada, vemos que os poderes judiciários e legislativos 

estão longe de abrirem mão de suas posições conservadoras e conferir existência e 

direitos às novas formas de família que vem se pautando em relações poliafetivas e que 

as relações paralelas independentemente de serem certa ou não sua existência não pode 

ser simplesmente considerada concubinato impuro e assim lançado as margens da 

proteção estatal. 

 Procuramos mostrar que a matéria do direito de família é inerente 

somente aos sujeitos que nela participam e que não importa qual a mais heterodoxa 

forma de se relacionar, família não é o que o texto seco e frio da lei diz que é, e sim a 

união de pessoas que se amam e querem estar juntos à sua maneira privilegiando sua 

autonomia privada para celebrar seus pactos e uniões. 
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 E assim como, os ramos do direito se adaptaram a diversas mudanças 

estruturais na sociedade, mais uma vez a Ciência jurídica irá se inovar ainda que aos 

poucos e timidamente em suas mais diversas áreas para sejam garantidos plenos direitos 

a todos que buscarem serem felizes a sua maneira. 
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