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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo o estudo e a análise das uniões poliafetivas na 

sociedade contemporânea brasileira. Os casos de poligamia no país são poucos e 

raros e possuem pequenos desdobramentos jurídicos acerca da questão. A escolha 

do parceiro, a castidade, a classe social, a etnia, a religião e diversos outros fatores 

já foram e ainda são nos dias de hoje relevantes para entender o matrimônio, e agora 

o número de parceiros. É necessário que venhamos a entender um pouco do contexto 

histórico do nosso país para entender como o Direito evolui com a sociedade, e em 

relação aos casamentos, como ainda possuímos uma influência de uma tradição 

religiosa latente. Não existe previsão legal formal e positivada sobre poligamia no país, 

tão somente entendimentos doutrinários e algumas poucas decisões judiciais. A 

relevância desta pesquisa será de grande impacto para entendermos a evolução da 

formação familiar; em consequência disto, irá desnudar um Estado positivista atento 

as mudanças sociais apresentando um olhar de ternura ao novo, mas ainda preso a 

família tradicional brasileira, preocupado com a manutenção de uma sociedade sadia 

e consciente, mas talvez mais ou igualmente preocupado com sua própria identidade. 

A evolução moderada e resoluta tão somente no século XXI no que tange ao 

casamentos de pessoas do mesmo sexo, resultando em um novo conceito jurídico de 

família; quando há anos os homossexuais tiveram suas relações reprimidas, 

violentadas, negligenciadas e clandestinas sem o amparo jurídico da legislação; vem 

a dar novo fôlego a uma minoria que deseja a normatividade dos relacionamentos 

poliafetivos. Muitas foram às evoluções no que tange ao novo modelo de família 

normatizado no presente século, principalmente as possibilidades de adoção por pais 

homoafetivos, que, no ponto de vista sociológico aumentou o numero de adoções e 

garantiu maiores chances de menores sem perspectivas a se estabelecer em um novo 

lar. O presente estudo não se confunde com bigamia, quando possuímos mais de um 

cônjuge e estamos diante de uma relação expressamente vedada e coibida na 

legislação. Quando se é sabido pelos contraentes desta relação, o estado não poderia 

a priori se envolver. O problema está quando estes pequenos grupos querem se 

equiparar e normatizar seu relacionamento à um status de uma nova formação 

familiar. A premissa que poderia ser relativizada da mesma forma que se deu no caso 

dos casamentos homoafetivos, foi alvo de questões morais que colidem com a 

legislação, que, embora problematizada por grupos tradicionais e religiosos, 
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levantaram outras questões éticas e disciplinares que, expôs excessiva insegurança 

jurídica do Estado diante do tema a este novo modelo de formação familiar, que 

poderia resultar em possíveis fraudes previdenciárias, sucessórias e hereditárias. 

Estes entre outros motivos acabaram por resultar na vedação da escritura pública de 

união estável poliafetiva. 

Palavras-chave:  poliafetividade; casamento; registro público 
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ABSCTRACT 

 

This dissertation has as objective the study and the analysis of the poly-affective 

unions in the Brazilian contemporary society. The cases of polygamy in the country 

are few and rare and have little legal consequences on the issue. Partner choice, 

chastity, social class, ethnicity, religion, and many other factors have been and still are 

relevant today to understanding marriage, and now the number of partners. We need 

to understand a little of the historical context of our country to understand how the law 

evolves with society, and in relation to marriages, as we still have an influence of a 

latent religious tradition. There is no formal and positive legal provision for polygamy 

in the country, only doctrinal understandings and a few court decisions. The relevance 

of this research will be of great impact to understand the evolution of family formation; 

as a result, it will denude a positivist state attentive to social change by giving a tender 

look to the new but still bound to the traditional Brazilian family, concerned with 

maintaining a healthy and conscious society, but perhaps more or equally concerned 

with its own identity. Moderate and resolute developments only in the 21st century 

regarding same-sex marriages, resulting in a new legal concept of family; when for 

years homosexuals had their relations repressed, raped, neglected and clandestine 

without the legal protection of the legislation; comes to give new breath to a minority 

that wants the normativity of poly-affective relationships. Many have been due to 

developments regarding the new model of family standardized in the present century, 

especially the possibilities of adoption by homosexual parents, which, from the 

sociological point of view, increased the number of adoptions and guaranteed greater 

chances of minors with no prospects to settle in. A new home. The present study is not 

confused with bigamy when we have more than one spouse and we are faced with an 

expressly forbidden and legally prohibited relationship. When it is known by the 

contractors of this relationship, the state could not a priori get involved. The problem is 

when these small groups want to equate and normalize their relationship with the 

status of a new family formation. The premise that could be relativized in the same way 

as in the case of same-sex marriages was the subject of moral questions that clash 

with the legislation, which, although problematized by traditional and religious groups, 

raised other ethical and disciplinary issues that exposed excessive insecurity. State's 

legal framework on the theme of this new family formation model, which could result in 

possible social security, inheritance and inheritance fraud. These, among other 
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reasons, eventually resulted in the sealing of the public deed of stable poly-affective 

union. 

Key words: multiaffectivity; marriage; public register 
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Introdução 

 

Me encontro agora diante de um papel em branco. As infinitas possibilidades 

que estão por vir estão restritas ao objeto de meu estudo científico e acadêmico. Me 

pergunto se as palavras aqui registradas são ou serão capazes de trazer ao mundo 

parcela da tão famigerada emancipação que buscamos através do conhecimento. 

Quanta pretensão tem este autor, ao se perpetuar através de um registro que irá 

permanecer vivo ainda depois de sua morte. Neste sentido, tudo que esta mente 

viesse a produzir ou fabricar e que deixasse registrado, ultrapassaria o viés de ser um 

simples trabalho acadêmico e passaria a ter certa relevância histórica. Grande ironia 

se faz presente quando este subscritor, ainda que possuísse igual ou superior 

sabedoria que ora utiliza, não poderia discorrer ao crivo de uma banca acadêmica de 

mestrado em sociologia jurídica caso não possuísse seu diploma de graduação. Nada 

valeria seu aprendizado, tampouco todas as aulas assistidas se ele não tivesse de 

fato o Diploma. Já ao contrário, ainda que fosse ele desprovido de conhecimento, mas 

de alguma forma tenha se formado, o diploma lhe traria ao menos a oportunidade de 

concorrer o mestrado, coisa que um gênio sem o registro de um papel timbrado e 

bonito não conseguiria. De igual maneira, um piloto campeão de fórmula 1, não 

poderia dirigir em nossas estradas, ainda que possuísse notoriedade perita, caso não 

tivesse carteira de habilitação.  Em nossa sociedade nos deparamos por diversos 

direitos que nos são assegurados por registros, sem os quais, independente de 

nossas habilidades não conseguiríamos usufruir. Assim como este breve e 

despretensioso relato está previsto na formalidade das dissertações de mestrado 

como uma certidão de nascimento do trabalho; indispensável ao que virá; nossas 

vidas são regidas por diversos registros necessários e obrigatórios para que 

possamos exercer nossos direitos e deveres, essenciais para viver a plenitude de um 

estado democrático de direito e sua evolução. Em razão da própria natureza humana, 

os mais importantes bens e valores necessitavam e necessitam de um registro em 

suporte perene o bastante para ultrapassar as fronteiras do tempo e do espaço. Esta 

barreira através da era digital, me parece que já foi vencida; tão vencida que 

armazenamos mais do que podemos processar, até mesmo a iludida pretensão deste 

autor que se iniciou o capítulo buscando a imortalidade através do registro, agora já 
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se resume a angústia dos reles mortais que serão esquecidos e ultrapassados, quem 

sabe em algum e-mail nunca mais lido ou sites nunca acessados. A romântica visão 

de ficar em uma prateleira por quinhentos anos e cheirando a mofo de uma grande 

biblioteca me vem melhor a cabeça do que a vida volátil e virtual que me espera. 

Seremos todos engolidos pelos futuros autores que terão seu momento de glória e 

acabarão pelo mesmo caminho. 

Não há no que se falar em direitos e garantias fundamentais nem a 

possibilidade de exercer esse direito sem que o Estado classifique o cidadão para 

que, também em contrapartida possa lhe cobrar as devidas obrigações sociais1.  

 

A atividade notarial e de registro esteve presente nas primeiras 
civilizações humanas, em decorrência do aumento do 
intercâmbio comercial e a crescente complexidade dos negócios 
jurídicos; da insegurança da simples prova testemunhal ou 
meras declarações verbais. (PINTO, 2006, p.11) 

 

Para provar os direitos e obrigações contraídas pelas partes, os documentos 

escritos passaram a ser essenciais. Dos registros de nascimento surge o direito 

sucessório e de família. Em conjunto surgem o registro da propriedade privada e, o 

de casamento, defendidos necessariamente pela base constituinte do Estado. Não só 

são defendidos; eles são a base do Estado Novo, de cujo a evolução se deu em 

proteger a propriedade privada e o direito a herança e em torno disto surgiram todos 

os demais direitos. Portanto estamos diante de um tema que não só legitimou o Estado 

que conhecemos como pode modificar nossa perspectiva sucessória, familiar e 

cultural.  Por ser funcionário em um cartório percebia a forma como este se relaciona 

em questões importantes para organização do estado e, como ao longo dos anos vem 

sendo consolidado esse espaço para uma eventual mudança paradigmática.   

Essa história embora especificada na parte introdutória deste trabalho de 

pesquisa, começa antes mesmo das normativas do Estado Democrático de direito. A 

palavra casamento é derivada de "casa", enquanto que matrimônio/matrimónio tem 

origem no radical mater ("mãe"), seguindo o mesmo modelo lexical de "patrimônio". 

Também pode ser proveniente do termo do latim medieval casamentu. (FERREIRA, 

A. B. H., 1986. p. 362.) 

                                                
1 No desenvolver desta atividade documentarista e no aprimorar dos registros públicos transformaram-
se eles, de importantes instrumentos de documentação dos direitos e valores das gentes em relevantes 
provas de existência de tais direitos e valores. (PINTO, 2006, p. 11). 
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O estudo ora apresentado, se não tivesse a vertente voltada para parte jurídica 

da sociologia, renderia uma análise dos mais variados tipos de casamentos nas mais 

variadas culturas e suas eventuais evoluções estimuladas conforme as mudanças 

sociais. 

A escolha do parceiro, a castidade, a classe social, a etnia, a religião e diversos 

outros fatores já foram e ainda são nos dias de hoje relevantes para entender o 

matrimônio. É necessário que venhamos a entender um pouco do contexto histórico 

do nosso país para entender como o Direito evolui com a sociedade, e em relação aos 

casamentos, como ainda possuímos uma influência de uma tradição religiosa latente.  

Aliás, se compararmos o Direito Brasileiro com o de outras federações 

internacionais, veremos que aqueles se diferem do nosso no que tange a casamento 

e matrimônio, possuem divergências firmadas não só na moralidade, mas 

principalmente em tradições religiosas. Muitos são os desafios do Estado Laico, que 

não pode ser confundido com Estado Ateu2. A própria religião evoluiu e reconhece o 

retrocesso de seus dogmas ao longo dos anos e, tenta se reinventar na era 

tecnológica, científica e digital. Se por um lado, a ciência evolui sem conseguir provar 

a existência de Deus, ela ainda sucumbe a questões e fenômenos inexplicáveis que 

reforçam a existência de uma força sobrenatural e inteligente. Em meio a esses 

fenômenos, estão a limitação de um corpo físico, de uma mente limitada pelo tempo 

e o espaço e o pensamento que se expande e evolui de acordo com novas 

descobertas e novas tradições culturais. Assim como a sociedade têm evoluído, 

evolui-se o Estado de Direito, mas sempre tradicionalmente moderado, para que 

diante dos seus próprios fundamentos não seja aniquilado. Em um país 

predominantemente religioso e cristão, o reconhecimento dos casamentos dos mais 

variados tipos poderia acarretar em um atentado a dignidade da justiça e uma ameaça 

ao Estado Democrático de Direito. O papel do Estado, é e sempre foi de criar 

mecanismos de reconstrução histórica se antecipar aos infortúnios futuros e relativizar 

as tradições dogmáticas, porém no que tange ao Direito, este deve acompanhar a 

sociedade e sua evolução e nunca o-contrário. 

A relevância desta pesquisa será de grande impacto para entendermos a 

evolução da formação familiar; em consequência disto, irá desnudar um Estado 

positivista atento as mudanças sociais apresentando um olhar de ternura ao novo, 

                                                
2 Faz-se necessário destacar que o Estado existe em razão das pessoas e não as pessoas existem em 
razão do Estado.  (HOFFMANN, 2012) 
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mas ainda preso à família tradicional brasileira, preocupado com a manutenção de 

uma sociedade sadia e consciente, mas talvez mais ou igualmente preocupado com 

sua própria identidade.  

A evolução moderada e resoluta tão somente no século XXI no que tange a 

casamentos de pessoas do mesmo sexo3, resultando em um novo conceito jurídico 

de família; quando há anos os homossexuais tiveram suas relações reprimidas, 

violentadas, negligenciadas e clandestinas sem o amparo jurídico da legislação; se 

por um lado não existia previsão legal, a lei 6.015/73 não havia nenhum dispositivo 

que vedasse a inscrição nos registros públicos4. Tal entendimento vem a dar novo 

fôlego a uma minoria que deseja a normatividade dos relacionamentos poliafetivos5.  

Muitas foram às evoluções no que tange ao novo modelo de família 

normatizado no presente século, principalmente as possibilidades de adoção por pais 

homoafetivos, que, no ponto de vista sociológico aumentou o numero de adoções e 

garantiu maiores chances de menores sem perspectivas a se estabelecer em um novo 

lar.  

O amor nunca foi problema do Estado, o direito pertinente ao sentimento é 

consubstanciado sem utilizar a expressão na literalidade da norma, mas em tese, 

podemos considerar nosso afeto quando em benefício daqueles que contemplamos 

mais direitos e, quando possuímos mais de um cônjuge, estamos diante de uma 

relação expressamente vedada e coibida na legislação. Porém, se é sabido pelos 

contraentes desta relação, o estado não poderia a priori se envolver. O problema está 

quando estes pequenos grupos querem se equiparar e normatizar seu relacionamento 

a um status de uma nova formação familiar.  

A premissa que poderia ser relativizada da mesma forma que se deu no caso 

dos casamentos homoafetivos foi alvo de questões morais contundentes que colidem 

com a legislação, que, embora problematizada por grupos tradicionais e religiosos, 

levantaram outras questões éticas e disciplinares que, expôs excessiva insegurança 

jurídica do Estado diante do tema a este novo modelo de formação familiar, que 

poderia resultar em possíveis fraudes previdenciárias, sucessórias e hereditárias. 

                                                
3 Resolução 175 de 2013 Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão 
de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo 
4 (BRASIL, 1973) 
5 O termo histórico “poligamia”, em detrimento de “poliafetividade”, por representar com mais precisão 
a ideia apresentada. Desvincula-se aqui, portanto, a ideia de casamento com a ideia de “afeto como 
elemento de manutenção da conjugalidade” (RUZYK, 2005.p. 160). 
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Estes entre outros motivos acabaram por resultar na vedação da escritura pública de 

união estável poliafetiva. 

Pretende-se através deste estudo se antecipar as transformações sociais 

traçando os eventos históricos e culturais a cerca do casamento e as novas formações 

afetivas, que apontam para uma relativização pragmática das normas jurídicas e um 

novo estilo de vida na contemporaneidade que reconhece como legítimo a relação 

poliafetiva.  

Esse tipo de relacionamento embora exista há tempos sobre o ponto de vista 

empírico, em sua maioria das vezes de maneira clandestina e marginalizada, hoje 

quebra paradigmas morais evidenciando uma sociedade tradicionalmente resistente 

e preconceituosa a transformações sociais que atingem o âmbito familiar. As 

mudanças acerca do tema passaram por grandes transformações que podemos 

contextualizar em avanços sociais.  

A lei do divórcio, o reconhecimento da união estável, a possibilidade de 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, alteraram o conceito de matrimônio, 

casamento e consequentemente o conceito de família. Almejando problematizar e 

entender as evoluções sociais dos enlaces emocionais do cotidiano, torna-se 

fundamental antever a base epistemológica das novas formações familiares e as 

nuances jurídicas e sociológicas destes grupos que almejam receber o status de 

Família.   

Como subsídio para uma efetiva análise fática contundente, esta dissertação 

tem como objetivo analisar se é possível no marco jurídico e moral do Brasil 

contemporâneo admitir o casamento poliafetivo, uma vez que o Conselho Nacional de 

Justiça vedou a lavratura de Escrituras de União Estável Poliafetiva6.  

É necessário entender que o registro público de união estável, tem natureza 

declaratória; é apenas uma mera formalidade de tornar público algo que se deseja 

que seja reconhecido para todos os fins de direito. Diante disto, a simples vedação da 

escritura pública declaratória de união estável poliafetiva, a priori, não aniquilaria os 

direitos constitutivos em uma sociedade conjugal desta natureza. O desafio do Direito, 

está na classificação ou não deste grupo como nova modalidade de constituição 

familiar.  

  

                                                
6 (BRASIL, 2016) 
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CAPITULO 1 - O CASAMENTO NO BRASIL 

 

Em Portugal, D. Sebastião, o Desejado, ratificou, por decreto de 8 de abril de 

1569, o Alvará de 12 de setembro de 15647 do regente Cardeal D. Henrique, que 

estendia por todo o território luso (incluídas as colônias) os decretos do Concílio de 

Trento8. Tal dispositivo encontrará eco no Livro IV, Título XLVI, § 1º das Ordenações 

Filipinas, e será confirmado, em terras brasileiras, pelo Livro I, Título 68, n. 293, da 

Constituição do Arcebispado da Bahia, primeira diocese do Brasil. Esta última 

estabelecia que: 

 

Conforme no decreto do Sagrado Concilio Tridentino, para valer o 
matrimônio se requer, que se celebre em presença do Pároco, ou de 
outro sacerdote de licença sua, ou do Ordinário, e em presença de 
duas, ou três testemunhas. E as pessoas que de outra forma quiserem 
casar, são pelo mesmo Concilio havidos por inábeis para assim 
contraírem, e os tais contratos julgados, e declarados por nulos e de 
nenhum vigor.9 (ORDENAÇÕES FILIPINAS,1870) 

 

Assim podemos constatar que não existia casamento no país sem que 

houvesse a observação da normativa católica, do concílio de Trento, caso o contrário, 

seria nulo de pleno direito. 

Para além do período colonial, já no período imperial, foi promulgado, por D. 

Pedro I, o Decreto de 3 de novembro de 1827, declarando em efetiva observância em 

todas as dioceses e paróquias do Império o Concílio Tridentino na Sessão 24 e 

capítulo I, de Reformatione Matrimonii10, e a Constituição do Arcebispado da Bahia. 

Assim o Casamento só era válido e reconhecido na forma Sacramental. 

                                                
7 Ordenações Filipinas, Livro II. Alvará de 12 de setembro de 1564, que “Publica e recommenda a 
observância do Sagrado Concilio Tridentino em todos os Domínios da Monarchia Portugueza”. Rio de 
Janeiro: Edição de Cândido Mendes de Almeida, 1870. p. 503-507. 
8 Trata-se de ato que internalizou, no âmbito do ordenamento português, as disposições sobre matéria 
matrimonial do Concílio ecumênico ocorrido na cidade italiana de Trento. 
9 CONSTITUIÇÃO DO ARCEBISPADO DA BAHIA. Livro I, t. 68, n. 293. apud ORDENAÇÕES 
FILIPINAS. Fac.sim.de 14.ed. Rio de Janeiro: Typografia do Instituto Philomathico, 1870. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. V. 3. p. 832. 
10 CONCÍLIO DE TRENTO. Seção XXIV. Doutrina do Sacramento do Matrimônio. Decreto de Reforma 
do Matrimônio. 11 de novembro de 1563: Os que tentarem contrair Matrimônio de outro modo que este, 
da presença do pároco ou de outro sacerdote com licença do pároco, ou do Ordinário, e das três 
testemunhas, ficam absolutamente inábeis por disposição deste Santo Concílio para contrai-lo e, além 
disso, decreta que sejam indignos e nulos semelhantes contratos, e com efeito os torna indignos e os 
anula pelo presente decreto. Manda também que sejam castigados com graves penas à decisão do 
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1.1 Sacramento Matrimonial 
 

O Sacramento, eleva a condição sobrenatural e santifica aquele que o recebe 

para proteção do Espírito Santo. É assim que dispõe o Código de Direito Canônico: 

 

Os Sacramentos do Novo Testamento, instituídos pelo Senhor Jesus 
Cristo e confiados à igreja, uma vez que são acções de Cristo e da 
Igreja, constituem sinais e meios com que se exprime e fortalece a fé, 
se presta culto a Deus e se opera a santificação dos homens e, 
portanto, contribuem sumamente para fomentar, confirmar e 
manifestar a comunhão eclesial; por isso, os ministros sagrados e os 
demais fiéis devem celebrá-los com suma veneração e a devida 
diligência. (Código de Direito Canônico, Cân. 840) 

 

Para a igreja católica, sete sacramentos foram instituídos por cristo, e 

guardados pela igreja por ele fundada. Assim, para receber qualquer sacramento, o 

fiel deveria receber o primeiro sacramento sem a qual os demais não se tornam valido 

ou possível, o Batismo. (Cân 842 §1).  

Dentre todos os sacramentos da Igreja Católica, estão o Batismo, a primeira 

eucaristia (1ª Comunhão), a confirmação (Crisma), Reconciliação (penitência), Unção 

dos Enfermos, Ordem e finalmente o Matrimônio. Assim sendo, para a realização do 

casamento, este só poderia ser realizado se os cônjuges fossem batizados na igreja 

católica. 

Essa regulação prevista no código canônico quanto à forma da celebração do 

Matrimônio, teve sua origem firmada no Decreto Tametsi (1563), do Concílio de 

Trento, que, então foi criado uma forma canônica própria, ordinária para que fosse 

outorgada validade do matrimônio. O objetivo era de coibir a bigamia ou casamentos 

clandestinos uma vez que, era difícil provar o matrimônio anterior pela total ausência 

de registro público bem como era quase impossível impedir que a pessoa contraísse 

um segundo casamento em um lugarejo em que não fosse conhecida.  

No casamento Católico, os noivos são os celebrantes, visto que, batizados 

que são, são ministros do sacramento. Neste caso, a autoridade eclesiástica 

necessária é tão somente a testemunha da igreja de que foram obedecidas todas as 

                                                
Ordinário, do pároco ou qualquer outro sacerdote que assista semelhante contrato com menor número 
de testemunhos, assim como os testemunhos que concorram sem o pároco ou sacerdote, e do mesmo 
modo os próprios contraentes. 
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normas, formas e exigências canônicas, para que eles tenham a segurança 

necessária de que de fato, receberam o sacramento matrimonial.  

Conforme Cân 1108 do CDC: 

 

[...]somente são válidos os matrimônios contraídos perante o Ordinário 
local ou pároco, ou um sacerdote ou diácono delegado por qualquer 
um dos dois como assistente, além disso perante duas 
testemunhas...[...]  
no paragrafo segundo se explica que o representante não celebra: 
“entende-se por assistente ao matrimônio apenas aquele que, estando 
presente, solicita a manifestação do consentimento dos contraentes, 
e a recebe em nome da igreja” (§2 do Cân 1108 do CDC). 

 

Também no Concílio de Trento, a igreja além dos casamentos, passou a tornar 

obrigatórios os registros de batismos e mortes de todos os católicos, era também uma 

forma reafirmar a sua atuação e manter disciplina eclesiástica dentro de uma 

sociedade predominantemente católica diante expansão do protestantismo. No Brasil, 

a Igreja tinha o poder dos registros de nascimentos, casamentos e óbitos normatizado 

pelas Ordenações Filipinas e o Direito Canônico; o poder eclasiático possuía também 

o censo populacional. O casamento Católico era a única forma de união válida 

juridicamente até 1861 quando foi aprovado o casamento para acatólicos.  

 

1.2 Casamento Civil 
 

Tudo começa com a promulgação da lei Eusébio de Queirós, 04 de setembro 

de 1850. No período após revolução industrial inglesa (1760 – 1840) o governo 

Britânico pressiona o governo do segundo reinado a dificultar a escravidão para que 

então houvesse o desenvolvimento e ampliação do trabalho livre no país. Essa 

pressão se dá por diversos fatores, incluindo uma lei Britânica conhecida como “Bill 

Aberdeen” de agosto de 1845, que proibia o comercio de escravos podendo a marinha 

britânica inclusive a condição de prender qualquer embarcação escravocrata entre 

África e a América.  

 

(...) "Artigo 3º - São autores do crime de importação, ou de tentativa 

dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o 

contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São complices a 

equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no 

territorio brasileiro, ou que concorrerem para os occultar ao 
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conhecimento da Autoridade, ou para os subtrahir á apprehensão no 

mar, ou em acto de desembarque, sendo perseguido. 

Artigo. 4º- A importação de escravos no territorio do Império fica nelle 

considerada como pirataria, e será punida pelos seus Tribunaes com 

as penas declaradas no Artigo segundo da Lei de sete de Novembro 

de mil oitocentos trinta e hum. A tentativa e a complicidade serão 

punidas segundo as regras dos Artigos trinta e quatro e trinta e cinco 

do Código Criminal. (LEI Nº 581, DE 4 DE SETEMBRO DE 1850.) 

 

A lei, que possui o nome de seu idealizador que era Ministro da Justiça no país; 

o imperador por sua vez era simpático ao fim da escravidão. Ela consistia na proibição 

do tráfico de escravos para o Brasil. A lei era um embrião do que estaria por vir, a 

escassez da mão de obra escrava e a necessidade de mão de obra qualificada de 

outros países. De início não surte o efeito desejado, fomentando o tráfico ilegal e num 

segundo período aumenta-se excessivamente a reprodução de escravos por seus 

donos e o tráfico interno se expande.  

Com a Lei do ventre livre, que consistia em considerar livre todos os filhos de 

mulher escrava na data da lei 2040 de 28 de setembro de 1871, e juntamente com a 

intensa fiscalização do país, grandes agricultores começam a buscar mão de obra 

especializada em diversos países da Europa, período este aumentou muito a entrada 

de imigrantes no país. 

 

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a 
data desta lei, serão considerados de condição livre. (LEI Nº 2.040, DE 
28 DE SETEMBRO DE 1871) 

 

A igreja católica que até então detinha todos os registros de nascimento, 

casamento e óbito que eram obrigatórios e serviam de prova documental para posse 

em cargos públicos, requerimento de pensões e direitos sucessórios, por ter essa 

responsabilidade exclusiva, contemplava apenas os católicos. Assim, todos os 

imigrantes que não eram católicos, acabavam por recusar a celebrar seu casamento, 

registros de nascimento e óbito de seus familiares na igreja católica. E sem o registro, 

não eram contabilizados tampouco poderiam participar das eleições. 

 A necessidade da implantação de um registro civil se tornava cada vez mais 

latente. A primeira tentativa foi em 1850, com os decretos n. 797 que autorizava a 

organização do censo geral e n. 798 que regulamentava o registro civil dos 

nascimentos e óbitos, ambos promulgadas no dia 18 de junho de 1851. 
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Art. 1º Haverá em cada Districto de Juiz de Paz hum livro destinado 
para o registro dos nascimentos, e outro para o dos óbitos que tiverem 
lugar no Districto annualmente. 
     Art. 2º Estes livros comprados à custa da Câmara Municipal 
respectiva, tendo a verba do pagamento da taxa do sello, serão 
rubricados pelo Presidente da mesma Câmara, e terão termos de 
abertura e encerramento, que indiquem o destino, e o número de 
folhas. 
     Art. 3º O livro destinado para os nascimentos terá as paginas 
divididas em duas partes por hum traço perpendicular. Na parte 
esquerda, que deverá conter dous terços da página, se escreverá o 
registro, ficando a outra parte em branco para as averbações e notas 
que occorrerem no futuro. 
     Art. 4º Os registros se effeituarão por termos escriptos nos livros, 
os quaes não devem conter algarismos nem abreviaturas; e serão 
lançados successivamente, sem mediar entre huns e outros espaços 
em branco maior que o preciso para os distinguir. 
     Art. 5º Os registros dos nascimentos e óbitos estarão a cargo do 
Escrivão do Juiz de Paz do respectivo Districto. (DECRETO Nº 798, 
DE 18 DE JUNHO DE 1851) 

 

 Esses decretos geraram revoltas pois o recenseamento proposto poderia 

acabar por revelar uma série de ilegalidades sobre a posses de escravos bem como 

o pagamento de imposto sobre eles. A população de escravos também acreditava que 

um novo registro poderia ser para que se procedesse a reescravização dos escravos 

libertos. 

Por isto o Decreto n. 907 de 29 de janeiro de 1852, acabaria suspendendo a 

realização do recenseamento. 

 

Hei por bem que, enquanto não for determinado o contrário, se 
sobr'esteja na execução dos Regulamentos para a organização do 
Censo geral do Império, e para o Registro dos nascimentos e óbitos, 
approvados pelos Decretos N.º 797 e 798, ambos de 18 de Junho de 
1851. O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios 
do Império, assim o tenha entendido, e faça executar. (Decreto n. 907 
de 29 de janeiro de 1852)  

 

Sem conseguir implementar o registro civil no país, o governo se vê obrigado a 

trazer meios de regulamentar o registro das famílias que não eram católicos. A 

necessidade de regulamentação de casamento para os não católicos surgiu após um 

dos casos mais difíceis de solucionar na época, apresentado no Conselho de Estado, 

na seção da justiça, em 1854. 
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Catharina Scheid era de religião protestante e se casou com Francisco 
Fagundes, que era católico. O rito do casamento aconteceu na religião 
de Catharina. Anos depois de casar, Catharina foi abandonada por seu 
marido, que por sua vez, desejava casar-se com outra mulher. 
Catharina então entra com um pedido de divórcio, uma vez que seu 
marido a abandonou. Ela alegou também, que o divórcio era permitido 
na religião dela caso restasse comprovado o abandono do lar ou 
adultério. Todavia, como o casamento não seguiu os cânones da 
Igreja católica, foi considerado nulo, sendo-lhe impossível lhe 
conceder o divórcio. (BANDEIRA FILHO, 1876). 

 

A situação piora quando perante a religião, Catharina que não se divorciou e 

possui status de casada, não pode casar novamente.  Enquanto Francisco Fagundes, 

pode se casar, afinal para a sua religião, católica ele não possuía qualquer 

impedimento matrimonial.  

Além de mal visto na sociedade da época, a tirania de uma brecha legislativa 

que concedia privilégios tão somente a cônjuges predominantemente católicos trazia 

insegurança jurídica e sucessória. Filhos concedidos fora do casamento não 

possuíam os mesmos direitos dos filhos considerados legítimos. Os imigrantes que 

não eram católicos acabavam por não serem contemplados pela legislação civil no 

que tange ao matrimônio. Existia uma necessidade latente de criar reformas 

legislativas que os contemplasse. 

Assim em 1861 foi promulgada a Lei 1144 que conferiu efeitos civis a 

casamentos de pessoas não católicas, porém pela identidade ecumênica, o 

matrimônio deveria ser realizado conforme a religião dos noivos. Assim também foi 

regulamentado pelo decreto 3069 de 1863 o registro de nascimento e óbitos de 

pessoas de outras religiões. 

Art. 1º Os effeitos civis dos casamentos celebrados na fórma das Leis do 

Império serão extensivos: 

 

1º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente 
da do Estado celebrados fóra do Império segundo os ritos ou as Leis 
a que os contrahentes estejão sujeitos. 
 
2º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente 
da do Estado celebrados no Império, antes da publicação da presente 
Lei segundo o costume ou as prescrições das Religiões respectivas, 
provadas por certidões nas quaes verifique-se a celebração do acto 
religioso. 
 
3º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente 
da do Estado, que da data da presente Lei em diante forem celebrados 
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no Império, segundo o costume ou as prescripções das Religiões 
respectivas, com tanto que a celebração do ato religioso seja provado 
pelo competente registro, e na fórma que determinado fôr em 
Regulamento. 
 
4º Tanto os casamentos de que trata o § 2º, como os do precedente 
não poderão gozar do benefício desta Lei, se entre os contrahentes se 
der impedimento que na conformidade das Leis em vigor no Império, 
naquillo que lhes possa ser aplicável, obste ao matrimonio Catholico   
(DECRETO nº 1.144, de 11 de Setembro de 1861) 

 

O Estado reconheceu três tipos de casamento; O católico, o misto e o acatólico. 

Sendo que só no caso dos casamentos acatólicos que era realizado de acordo com a 

religião dos nubentes, a autoridade civil ficaria com o encargo de julgar eventuais 

nulidades ou impedimentos, os demais, ficariam a cargo do Direito Canônico e o 

tribunal eclesiástico. O casamento daqueles que não eram católicos, seria o início do 

casamento civil, porém o fato de ser civil não afastou o carácter religioso afinal era 

necessário para ser aceito e valido e de pleno direito, necessário era que fosse 

realizado conforme a religião dos noivos diante de um pastor ou autoridade 

eclesiástica.  

O decreto 5.604 de 1874 regulamentou o registro civil de nascimento, 

casamento e óbito para todos os cidadãos independente de religião; no decreto o 

registro civil passou a ter abrangência geral, com a autoridade e responsabilidade do 

juiz de paz.  

 
(...) Hei por bem mandar que, para a execução do art. 2.º da Lei 1.829, 
de 9 de setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil 
dos nascimentos, casamentos e óbitos, se observe o Regulamento 
que com este baixa. 

 
(...)CAPÍTULO I DO registro em geral 

 
Art. 1º O registro civil comprehende nos seus assentos as declarações 
especificadas neste Regulamento, para certificar a existência de três 
factos: o nascimento, o casamento e a morte. 
 
Art. 2º E' encarregado dos assentos, notas e averbações do registro 
civil, em cada Juizado de Paz, o Escrivão respectivo, sob a immediata 
direcção e inspecção do Juiz de Paz, a quem cabe decidir 
administrativamente quaesquer dúvidas que occorrerem, enquanto os 
livros do registro se conservarem no seu Juízo. 
 
As notas, averbações e certidões ficarão a cargo do Secretário da 
Câmara Municipal respectiva, depois que, findos os livros, forem 
remettidos para o archivo daquella corporação. 
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Art. 3º Os assentos do registro civil serão exarados em livros, para 
esse fim especialmente destinados, sendo um para o registro dos 
nascimentos, outro para o dos casamentos, e outro para o dos óbitos. 
 
Art. 4º Estes livros serão fornecidos pelas Câmaras Municipaes 
respectivas, cujos Presidentes deverão lavrar nelles os termos de 
abertura e encerramento, e numerar e rubricar as folhas. 
 
Art. 5º Os empregados do registro civil não devem inserir nos 
assentos, que lavrarem, ou nas respectivas notas e averbações, 
senão aquillo que os interessados declararem de accôrdo com as 
disposições deste Regulamento. 
(DECRETO nº 5.604, de 25 de Março de 1874.) 

 

Apesar de englobar de maneira generalizada todos os registros 

independentemente da religião, a religião era necessária, sob pena de nulidade do 

casamento, assim como as certidões religiosas continuavam válidas para efeitos civis. 

Assim o artigo 63 do decreto deixava claro que o casamento deveria conter entre 

outras coisas a indicação da igreja, capela ou outro lugar em que se celebrou; e da 

provisão de licença, se o casamento for de católicos e tiver sido feito fora da matriz. 

Exigia também o nome do pároco que assistiu o casamento ou do eclesiástico que o 

substituiu e neste caso indicação da licença do pároco (tal como no Cân 1108 do 

CDC).  

Se os cônjuges não fossem católicos, nome da pessoa competente (autoridade 

religiosa) perante a qual celebrou-se o casamento. O carácter religioso no casamento 

civil era obrigatório e o tabelião que registrasse em suas notas sem a comprovação 

de ritual religioso deveriam responder criminalmente pelo registro, conforme 

entendimento do Ministro da Justiça em decisão de 1884 declara que para os 

casamentos acatólicos:  

 

[...]dependem condição imprescindível da celebração do ato religioso 
por pastor da religião dos contraentes, e conforme o respectivo rito e 
que portanto, se deve proceder criminalmente contra os Tabeliães, 
que aceitam em suas notas escrituras, que, como as de que se trata, 
não importam simples pactos esponsalícios ou antenupciais, na forma 
permitida pelas leis do Império.[...] (BRASIL, 1884, P. 40) 

 

Essa decisão viria a evidenciar um dos maiores problemas da época; o país 

teria que ter diversas autoridades eclesiásticas para uma pluralidade de religiões 

diferentes no seu vasto território nacional e a situação piorava quando eram os noivos 
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não eram católicos e ao mesmo tempo de religiões distintas. Assim os debates e 

discussões eram constantes.  

A condição do casamento a ser realizado por uma autoridade religiosa, 

culminada com a escassez de pastores das mais diversas religiões resultaram em 

casamentos não reconhecidos pelo Estado por falta de comprovação religiosa. A 

pressão para que o governo regulamentasse o casamento livre do carácter religioso 

ganhavam força à medida que existia a interferência da religião e o estado, em 

confronto com a liberdade religiosa pregada. Porém a tradição de um país 

predominantemente religioso desacelerava o processo que já era comum na maioria 

dos países Europeus. 

 Enquanto isso não acontecia o casamento só poderia ser validado se realizado 

religiosamente, seja nos cânones católicos, protestantes ou nas demais 

denominações religiosas. Na visão do advogado Bandeira Filho, o matrimônio era 

considerado ilegal ou ilegítimo, isto é, nulo juridicamente, sem a presença do ministro 

religioso, pois o casamento estava arraigado em uma esfera religiosa e não civil: 

 

Se ao menos se podesse dizer que todos os que vem para o Brazil, 
apesar de não serem catholicos, pertencem a uma mesma religião, 
talvez fosse possivel encontrar não uma justificação, mas uma razão 
de ser para o princípio consagrado na Lei; infelizmente, porém, nem 
isso se dá. Entre os imigrantes acatholicos, contamos francezes, 
inglezes, allemães, americanos, chinezes, etc., e todos elles mais ou 
menos professa, religiões differentes. Mesmo entre as seitas 
dissidentes as cerimonias religiosas não são idênticas, e os Ministros 
de umas não podem ser reconhecidos pelas outras. De maneira que, 
em cada ponto do Império devem existir Pastores de todas as 
religiões, a que pertencerem os immigrantes e os brazileiros que não 
forem catholicos sob pena de lhes ser negado o direito de contrahir 
validamente o casamento, pois o Regulamento declara que nenhuma 
outra prova será admittida em Juízo a não ser a certidão passada pelo 
Ministro do culto dos contrahentes, donde conste a celebração do 
actoreligioso. (1876: 252-253) 

 

Resta assim configurado que mesmo após instituído o casamento civil, este só 

poderia ser realizado sob a égide de uma religião afinal, o reconhecimento civil se 

dava ao ato necessariamente religioso, virtude que nem mesmo o tabelião ou 

autoridade civil como o juiz de paz ou de direito tinham capacidade para celebrá-lo.    

 

1.3 Casamento Civil sem Cunho Religioso 
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Eis que chegamos ao diapasão por muitos esperado. Com a primeira República 

a partir de 15 de setembro de 1889, foi instaurado a criação de um governo provisório 

para administração do país. Pautado no progresso, na liberdade religiosa, segundo 

ideal de laicização do Estado11. Se no período imperial o casamento só era válido se 

fosse religioso, a partir da república, este passaria a ter sua eficácia tão somente após 

o registro civil do matrimônio conforme através do decreto 181 de 1890: 

  

Art. 1º As pessoas, que pretenderem casar-se, devem habilitar-se 
perante o official do registro civil, exhibindo os seguintes documentos 
em fórma, que lhes deem fé pública: 
 
§ 1º A certidão da idade de cada um dos contrahentes, ou prova que 
a suppra. 
 
§ 2º A declaração do estado e da residência de cada um delles, assim 
como a do estado e residência de seus paes, ou do logar em que 
morreram, si forem fallecidos, ou a declaração do motivo por que não 
são conhecidos os mesmos paes, ou o seu estado e residência, ou o 
logar do seu fallecimento. 
 
§ 3º A autorização das pessoas, de cujo consentimento dependerem 
os contrahentes para casar-se, si forem menores ou interdictos. 
 
§ 4º A declaração de duas testemunhas, maiores, parentes ou 
estranhos, que attestem conhecer ambos os contrahentes, e que não 
são parentes em gráo prohibido nem teem outro impedimento, 
conhecido, que os inhiba de casar-se um com o outro. 
 
§ 5º A certidão de obito do conjuge fallecido, ou da annullação do 
anterior casamento, si algum dos nubentes o houver contrahido. 
(DECRETO nº 181, de 24 de janeiro de 1890.) 

 

O casamento civil é normatizado com uma série de modificações, inclusive a 

regulamentação do divórcio12. Revestido de uma liberdade religiosa latente, o governo 

adota medidas radicais que colidem com o próprio princípio evocado, como a 

proibição do casamento religioso antes do casamento civil através do Decreto 521 do 

mesmo ano.  

Medidas estas que acabam sendo vistas na época como um atentado ao 

próprio princípio evocado para realização da proibição; princípio da liberdade religiosa 

                                                
11 CIFUENTES exproba o caráter laicista (aqui, no sentido de avesso ao fenômeno religioso) da 
Constituição de 1891, a qual constituiu uma reação violenta e imatura diante dos graves inconvenientes 
do confessionalismo e do regalismo imperiais. CIFUENTES, Rafael Llano. Op. cit. p. 251 e 252. 
12 Primeira vez que o divórcio foi normatizado no país, porém sem aplicabilidade. Mais tarde o fim da 
sociedade conjugal seria denominado desquite, no entanto prevalecia o vínculo matrimonial. 
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que, modificaria para sempre ambas as instituições. Sua proibição inserida no código 

penal de 11 de outubro de 1890 previa prisão e multa a autoridade eclesiástica que a 

procedesse:  

 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO CONTRA A LEI: 
(...) 
 Art. 284. Celebrar o ministro de qualquer confissão as cerimônias 
religiosas do casamento, antes do acto civil: 
Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 
500$000. (Código Penal de 11 de outubro de 1890) 

 

Mais do que a normativa estabelecida por decreto, o não reconhecimento do 

matrimônio canônico passa a ter assento constitucional. A Constituição de 1891 

estabeleceu: 

 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:  
(...) 
§ 4º - A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração 
será gratuita. 
(BRASIL,1891) 

 

Assim, o casamento no país, passa a ter seu carácter civil emancipado do 

carácter religioso, embora dele tenha vindo, portanto não sendo incomum que, da 

religiosidade receba as nuances jurídicas tradicionais de um ritual, ainda que revestida 

de natureza civil da administração pública. Assim sendo, mesmo que tenha firmado 

suas raízes no sacramento católico, o casamento civil na doutrina, tenta esquecer seu 

passado buscando até hoje uma identidade própria que o-permita abandonar seu 

DNA. Porém, grupos comportamentais e religiosos de manutenção da família 

tradicional brasileira, lutam para que o casamento não seja modificado e com ele o 

conceito de família.    

 

1.4 O Divórcio: 

 

Embora este trabalho seja sobre casamento poliafetivo, para compreender a 

evolução do casamento necessário se torna entender o divórcio. Como visto no 
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presente capítulo em sua parte anterior, o divórcio tem sua primeira normativa Através 

do decreto 181 de 24 de janeiro de 1890 que promulga a lei do casamento civil. 

O divórcio representa hoje o fim ou dissolução da união conjugal. Só se utiliza 

o termo quando do fim do casamento, uma vez que casamento somente é extinto pela 

morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Contudo, sob aspecto religioso e moral 

da época, se por um lado o matrimônio religioso não era válido para o Estado, o 

Casamento Civil não possuía validade para a Igreja. A sociedade predominantemente 

católica, por sua vez só reconhecia o sacramento como única forma de formação 

familiar e este, indissolúvel. Assim, apesar de sua previsão por Decreto, sua 

aplicabilidade não previa o fim da sociedade conjugal mas tão somente a separação 

de corpos.  

Diversas foram as tentativas de implementar o fim da sociedade conjugal e, 

somente em 1916 com o código civil, foi instituído o Desquite como possibilidade de 

pôr fim a sociedade conjugal, porém sem contudo, dissolver o vínculo matrimonial. O 

Casamento civil apesar de não recepcionar o casamento religioso13, carregou em suas 

características a concepção de família e matrimônio da Igreja Católica, que tinha como 

elementos peculiares a monogamia, a manifestação de vontade, o desejo de constituir 

família e a indissolubilidade. Claro, entre homem e mulher; o fator biológico era 

fundamental e nem se cogitava em casamento homossexual ou poliafetivo. Portanto, 

ainda que atrelado a ideais liberais, prevaleceu a tradição dos ideais religiosos, da 

maior nação católica do mundo. Assim, contudo é compreensível que a sociedade se 

sinta atingida no amago de sua moral caso seja aceite o fim do vínculo matrimonial.  

Com o advento da constituição de 1934, o casamento religioso voltaria a ter 

validade civil, desde que cumprido os requisitos. Porém os avanços ao fim do vínculo 

matrimonial perdem sua força principalmente quando o casamento recebe a condição 

de indissolúvel na constituinte de 194617, na qual previa a família como constituída por 

casamento de vínculo indissolúvel. 

 

CONSTITUIÇÃO DE 1934 
Art. 146 - O casamento será civil e gratuito a sua celebração. O 
casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito 
não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, 

                                                
13 “O Código não se preoccupa com a consagração religiosa do casamento, que póde anteceder ou 
succeder ao acto civil. Está nos costumes a precedência do acto civil, mas a lei, por causa da separação 
completa entre o temporal e o espiritual, que a Constituição traçou, não tomou providência alguma a 
respeito...” (BEVILAQUA, 1922. V. 2. p. 42). 
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todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante 
a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos 
impedimentos e no processo da oposição sejam observadas as 
disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil. O registro 
será gratuito e obrigatório. A lei estabelecerá penalidades para a 
transgressão dos preceitos legais atinentes à celebração do 
casamento (BRASIL,1934) 
 

CONSTITUIÇÃO DE 1946.  
(...) Art. 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo 
indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado. § 1º - O 
casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento 
religioso equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as 
prescrições da lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer 
interessado, contanto que seja o ato inscrito no Registro Público. 
(BRASIL,1946) 

 

Anos depois, somente em 1977, ironicamente no dia seguinte a uma 

comemoração predominantemente religiosa, o natal; no dia 26 de Dezembro de 1977, 

é promulgada a lei 6515/77 conhecida como Lei do Divórcio. Porém, este só poderia 

ser concedido uma única vez. Somente após a constituição de 1988, passou-se 

aceitar o casamento e o divórcio quantas vezes fosse necessário.  

Logo, temos exatos 31 anos de possibilidade de se casar quantas vezes quiser. 

Isto poderia ser o primeiro passo para que se quebrasse a barreira do preconceito, e 

a sociedade além da possibilidade de se casar múltiplas vezes, sonhasse um dia se 

casar com quem quisesse14 leia-se, ambos os sexos. Ainda assim, as pessoas 

notoriamente conhecidas na sociedade por múltiplos casamentos carregam para si 

um estigma de não vivenciar com seriedade o matrimônio, até mesmo pelos grupos 

menos tradicionais.  

Mas afinal se o matrimônio civil já não mais resguardava a forma sacramental 

da indissolubilidade e poderia ser realizado sem as nuances de uma vertente religiosa, 

o que impediria o casamento entre pessoas no mesmo sexo? A resposta é a mesma 

que hoje impediria o casamento poliafetivo, o conceito de família. 

 

1.5 Conceito de Família na Constituição de 1988: 

 

A partir da constituição de 88 o casamento sofreu diversas modificações 

principalmente quanto a sua finalidade, deixando de ser a única forma aceitável de 

                                                
14 Resolução n. 175 do CNJ, de 14 de maio de 2013 
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constituição de família, é importante dizer que um dos princípios básicos do 

casamento moderno é a monogamia, o respeito e a consideração mútuos, a lealdade 

e a igualdade entre os cônjuges e filhos  

Mas quais seriam os elementos caracterizadores do casamento da forma como 

se encontra atualmente no sistema jurídico nacional já dissemos anteriormente que 

ele é considerado um ato solene contraído entre pessoas de sexos diferentes com 

comunhão de vida de forma exclusiva e duradoura contando com uma certa 

autonomia de vontade 

Os elementos caracterizadores do casamento moderno: 

1. ato civil solene, 

2. diversidade de sexo  

3. consentimento, 

Deve então passar por certos procedimentos formais que abrangem a 

habilitação a celebração e o registro para que surta seus efeitos jurídicos sugestão 

nos artigos 1525 a 1547 do novo CPC. Por influência do direito canônico o sistema 

brasileiro o direito de família brasileiro optou pelo sistema monogâmico não se aceita 

que um homem ou uma mulher esteja unida mais de um marido ou mais de uma 

esposa, sendo esse um motivo para impedimento do casamento. 

Deve ser realizado entre pessoas de diversidade de sexo, ou seja, entre um 

homem e uma mulher isso pode ser verificado desde os tempos Justiniano e 

Modestinus e restou mais uma vez confirmado no texto da constituição federal de 

1988. 

Deve ter o consentimento livre, o que pressupõe também a capacidade para 

sua manifestação é o princípio do direito matrimonial moderno o casamento é a união 

entre um homem e uma mulher em comunhão de vida é um ato de autonomia privada 

já que é necessário a confirmação da vontade e do consentimento das partes para 

que seja válido e eficaz de acordo com as suas 

Embora o casamento tenha evoluído e se emancipado de um conjunto de 

regras religiosas de quase 500 anos desde o concílio de Trento, o conceito de família 

se sobrepõe a legislação e suas raízes se confundem com o processo civilizatório. A 

família é classificada como a base da sociedade15, embora o progresso seja ainda 

mais lento do que o casamento, há a previsibilidade do reconhecimento de novas 

                                                
15 A Constituição Federal de 1988 no artigo 226, “A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado. ” 
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formas de família, mesma as não advindas de casamento. Eram o caso do homem e 

da mulher que viviam como se casados fossem, com o objetivo de constituir família.  

A família, no sentido moderno, se reúne pelo sentimento de afeto, ainda que 

guarde as relações naturais e biológicas que de procriação e perpetuação da espécie, 

de continuidade da relação de parentesco criação e educação dos filhos. O 

reconhecimento constitucional, de união estável como entidade familiar  vai se  dar  

somente em 2011, 23 anos depois, os ministros do Supremo Tribunal Federal STF , 

reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo , como entidade familiar, 

ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. 

 

Art. 226 (...) 
§ 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. (Constituição Federal 1988) 

 

1.6 União Estável 

 

De acordo com Código Civil, a união estável configura-se com a convivência 

duradoura, pública e contínua entre um homem e uma mulher, 

Institui o Código Civil: 

 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos 
do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a 
pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a 
caracterização da união estável. (Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 
2002) 

 

A união estável diferentemente do casamento civil tem uma certa liberdade na 

sua constituição primeiro que não é um fato jurídico solene a sua formação não precisa 

ser sucessiva e complexa, ela precisa se adequar a certos elementos para ser 

reconhecida como fato jurídico, são os elementos configuradores da união estável: 

1. Diversidade De Sexo; 

2. Exclusividade; 

3. Durabilidade; 
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4. Publicidade Notoriedade;  

5. Existência De Impedimentos Matrimoniais;  

6. Convivência More Uxorio; 

7. Affectio Maritalis;  

Os cinco primeiros são elementos subjetivos os elementos objetivos e os dois 

últimos, elementos subjetivos, fazem a distinção entre o casamento uma certa 

obrigação de   viver sobre o mesmo teto sendo esse aspecto que exteriorizam uma 

união de aparência familiar. Mesmo não sendo indispensável tanto para a confirmação 

de estabilidade e continuidade da relação, de um casamento e da união estável.   

 

A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável 
à caracterização do concubinato. (Súmula 382 STF Sessão Plenária 
de 03/04/1964) 

 

Não basta somente que se estabeleça a comunhão de vida, implicando na troca 

de  direito e deveres, dentro do contexto da solidariedade, afeição e respeito o afeto, 

affectio Maritalis  deve estar presente na relação, que  sem este não subsiste, por ser 

expressão máxima de vontade de  viver em comunhão de vida, sendo este elemento 

volitivo responsável pela  formação, duração e manutenção, e dissolução do casal. 

 

[...]como requisito subjetivo, a affectio maritalis representa a intenção 
dos companheiros de se unirem para formarem e manterem uma 
família, bem como o conjunto de sentimentos nobres que cercam esta 
união, como o amor, carinho, afeto, respeito mútuo, constituindo estes 
a base da constituição e manutenção da família [...] (GAMA, 2001, 
p.174) 

 

1.7 União Estável Homoafetiva: 

 

Configurado o novo marco na história contemporânea desde o advento do 

divórcio, o não reconhecimento da união estável homoafetiva, estaria a contrariar à 

princípios fundamentais, como o da liberdade e o da igualdade e em especial o da 

dignidade da pessoa humana, todos da constituinte. Assim em 2011 o STF em 

julgamento histórico da ADI 4277 e da ADPF 132 passam a reconhecem a 

admissibilidade e constitucionalidade da união estável homoafetiva como modelo de 

entidade familiar. 
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A ADI nº 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178.  Duas 

eram as pretensões desta ação 1) a declaração de reconhecimento da união entre 

pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. 2) que as uniões entre pessoas do 

mesmo sexo fossem abrigadas nos mesmos direitos e deveres dos companheiros nas 

uniões estáveis. 

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, o 

governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) alegou que o não reconhecimento da união 

homoafetiva contraria preceitos fundamentais que estão na CF1988, como igualdade, 

liberdade (da qual decorre a autonomia da vontade) e o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Desta forma às uniões homoafetivas de funcionários públicos civis 

do Rio de Janeiro devem receber o mesmo tratamento jurídico do regime jurídico das 

uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código Civil. 

Em sua tese do relator, o ministro Ayres Britto baseou no artigo 3º, inciso IV, da 

CF de 1988 que veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, 

nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua 

preferência sexual. “O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta 

para desigualação jurídica”. (BRASIL, 2011) 

  

1.8 Casamento Homoafetivo: 

 

Depois de quase 5 séculos de normativa prevendo o casamento somente entre 

homem e mulher, o CNJ na resolução 175 de 2013, passa a obrigar os cartórios de 

registro civil a registrar os casamentos homoafetivos pautados nos mesmos 

fundamentos e princípios constitucionais que a união estável, principalmente a partir 

do próprio texto constitucional: 

 

Artigo 226 (...) 
§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.”  

 

Se o Estado por um lado passou entender que a normativa deste artigo seria 

sem prejuízo aos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, logo ele deveria 

facilitar sua conversão em casamento como a magna carta determina o princípios da 
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dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da intimidade e privacidade, 

privilegiando como consequência a proteção contra quaisquer tipos de discriminação. 
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CAPÍTULO 2 - POLIAFETIVIDADE NO BRASIL 

 

Como antes salientado, não podemos confundir o crime de bigamia com 

poliafetividade. No primeiro caso, existe uma relação espúria e clandestina na qual 

um dos cônjuges vive maritalmente com mais de uma pessoa, ou seja, possui, duas 

famílias ou dois casamentos, sem o conhecimento de uma ou de ambas. Já no 

segundo caso, a relação é aceita pelos contraentes, não há nada de oculto ou 

clandestino, sendo configurada a união conjugal entre 3 ou mais pessoas. Não 

existem até o momento legislação que venha a versar sobre a poligamia, tão somente 

poucas decisões judiciais e doutrinárias sobre o assunto. (Martinez, 2016, p.9) 

Diferentemente do que aconteceu com o reconhecimento da união estável 

homoafetiva, na qual ouve uma reinterpretação da legislação de nossa constituinte, 

no caso da poliafetividade este não parece em desacordo com a normativa 

constitucional vigente, observe: 

  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
(...) 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. 

 

 O texto constitucional é oculto no que tange a números, ele fala entre o homem 

e a mulher, e não um homem e uma mulher. No entanto o STF ao reconhecer a união 

estável para pessoas do mesmo sexo, abre brecha para outros entendimentos e 

questionamentos. Se o reconhecimento da homoafetividade configurou-se como 

avanço no combate ao preconceito e a hipocrisia, a poliafetividade se apresenta como 

nova unidade familiar que deseja ter seu reconhecimento pelo Estado. Afinal, existem 

dúvidas quanto a existência desta configuração de formação familiar?  

 Procurando casos na jurisprudência que versem sobre o assunto, na qual ouve 

o reconhecimento de casos em que o contraente possuía mais de uma família,  

consegue-se encontrar decisões ironicamente divergentes, no que se refere a uniões 

estáveis putativas; em um caso, o STJ reconheceu uma divisão de pensão entre a 

concubina e a esposa, por considerar a existência de uma união de fato. Porém o 



36 
 

mesmo STJ, em decisão unânime, não reconheceu duas uniões estáveis ao mesmo 

tempo16. 

 De acordo com os autos do processo, o falecido não se casou, mantendo 

apenas a união estável com duas companheiras até o seu falecimento. Uma das 

companheiras ajuizou uma ação declaratória de reconhecimento de união estável. A 

outra por sua vez ingressou com ação judicial na qual pleiteava o reconhecimento da 

união, juntamente com o ressarcimento de danos extrapatrimoniais e materiais devido 

pelos herdeiros.  

 Neste julgamento, ouve um pedido de vista do ministro Raul Araújo, ele acabou 

por acompanhar o entendimento do ministro Luís Felipe Salomão, relator do processo 

que, não reconheceu as uniões estáveis sob o argumento da “exclusividade do 

relacionamento sério”. Ora, sem se opor ao fato que um julgamento deve obedecer o 

devido processo legal e que o magistrado possui o poder de indicar na decisão as 

razões da formação de seu conhecimento, à luz do artigo 371 do CPC, não é razoável 

que um juiz use o termo “exclusividade” para  relacionamento sério, como se os 

demais não carregassem em sua essência preceitos morais de compromisso, 

lealdade, respeito, amor. 

 

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 
decisão as razões da formação de seu convencimento. 
(Código de Processo Civil. Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015) 

 

 Tal julgamento, parece firmar entendimento que qualquer relacionamento 

diferente do monogâmico não é sério. Afinal, não é sério pra quem? Para o falecido? 

Para as companheiras? Como poderia classificar como sério ou não sério um 

relacionamento de comum acordo em que havia consentimento entre as partes e o 

desejo de constituir família vivendo maritalmente como se casados fossem? Deveria 

o magistrado se ater tão somente a letra de lei ou omissão dela, sem se ater ao 

carácter ou honra do relacionamento classificando como melhor ou pior, sério ou não 

sério.  

                                                
16 Conforme o STJ em decisão espantosa que contraria a anterior, na qual aceita-se um casamento e 
um concubinato, e veda duas relações de concubinato disponível em: https://arpen-
sp.jusbrasil.com.br/noticias/2579148/stj-nao-e-possivel-a-existencia-de-duas-unioes-estaveis-
paralelas (BRASIL, 2011b) 

https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2579148/stj-nao-e-possivel-a-existencia-de-duas-unioes-estaveis-paralelas
https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2579148/stj-nao-e-possivel-a-existencia-de-duas-unioes-estaveis-paralelas
https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2579148/stj-nao-e-possivel-a-existencia-de-duas-unioes-estaveis-paralelas
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 A jurista Rosa Maria Nery e Nelson Nery Jr (em Comentários ao CPC, editora 

RT, São Paulo, 16ªed. P.1078), fazem citação à Liebman: 

 

Livre convicção não significa, entretanto, decisão arbitrária e 
puramente subjetiva, como se ao juiz fosse permitido decidir segundo 
uma incontrolável e irracional intuição da verdade. Quer apenas dizer 
que deve apreciar as provas lançando mão das suas faculdades ou 
razão crítica, da sua experiência de vida, como faria qualquer pessoa 
de mente sã e equilibrada [...] (Libeman, 1942, pp. 163/165). 

 

Extinguindo-se este fato, após o pedido de vista o Ministro Raul Araújo afirmou 

em seu voto que, “...conferir direitos próprios de um instituto a uma espécie de 

relacionamento que o legislador não regulou, não só contraria frontalmente a lei, como 

parece ultrapassar a competência confiada e atribuída ao Poder Judiciário no Estado 

Democrático de Direito.” 

Em seu voto, o ministro em outras palavras afirma que caso reconhecesse as 

uniões estáveis diante da ausência de previsão legal, estaria legislando. Ora para que 

serviria a Jurisprudência então?17 Em seu voto o relator teria apontado que existe 

previsão legal e jurisprudência que reconhece diversas formas de família “mas não do 

ponto de vista quantitativo e do numero de uniões”.  Não se compreende no entanto 

a diferença do critério utilizado no caso anterior aqui especificado no caso em que 

houve o reconhecimento de um casamento e uma união estável. 

O entendimento do Ministro não só é contrário a uma jurisprudência de seu 

próprio tribunal como acaba por se tornar uma crítica aos demais colegas.   

Ademais, no caso da homoafetividade, não havia também previsão legal e, o 

reconhecimento das uniões homoafetivas no país foram desenvolvidas através da 

Jurisprudência. O que difere um caso do outro então? A resposta de tal debate estaria 

talvez consubstanciada na quantidade inumerável de processos nos quais 

companheiros homoafetivos, pleiteavam direitos das uniões estáveis; direitos 

sucessórios, alimentos, partilha de bens e direitos previdenciários entre outros.  

Essas ações receberam consideráveis decisões favoráveis em primeira 

instância. Já as relações poliafetivas, são ainda tímidas, em segredo e clandestinas, 

como eram as homoafetivas antigamente. Os poucos grupos que pleitearam e 

                                                
17 O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 4657/42) diz: “Quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito.” 
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pleiteiam esse reconhecimento acabam sendo pouco para ensejar uma mudança 

consubstancial na sociedade que venha a obrigar um posicionamento dos órgãos 

jurisdicionais e eventual doutrina jurisprudencial acerca do caso. 

O que torna essa nova modalidade de entidade familiar que está surgindo como 

alvo de preconceito social direto, até mesmo de magistrados, encontra-se resposta na 

terminologia “Poligamia”. Que nos remete a bigamia que é considerado o crime de 

casar duas vezes. O adultério que acabou por se tornar comum na sociedade 

contemporânea e claro, deixou de ser criminalizado passou a ser vivenciado por 

ambos os sexos. Porém em um passado recente de privação feminina era mais 

comum ser exercido por homens e, quase sempre em sua conotação, no ponto de 

vista moral e cultural, expunha uma fragilidade excessiva da mulher, e ainda expõe, 

ainda que hoje, mulheres venham a aderir ou aceitar à bigamia (que continua sendo 

crime) e o adultério, que nada tem a ver com poliamor.  

Na bigamia geralmente não há consenso; uma ou duas partes estão sendo 

enganadas na relação de confiança. Caso haja consenso, mesmo quando uma ou 

ambas as partes está ciente e se submete a participação, existem famílias distintas; 

porém somente um dos contraentes possui duas famílias; não há coabitação nem 

relação entre elas, Esta relação de cumplicidade e dependência afetiva e conjugal, 

não poderia a priori ser considerada bastarda ou espúria em relação àqueles que 

vivenciaram e nada sabiam, ainda que vedada e coibida e principalmente nos casos 

onde haja consenso.  

 

2.1 Conceito de Poligamia na sociedade: 

 

 A poligamia está associada ao homem que possui mais de uma esposa; 

diferente da bigamia não há amante, não há ninguém enganado, porém, sobretudo 

consenso não é regra. Aceita culturalmente em diversos países tem origem de 

problemas econômicos, em processos de guerra, de êxodo, migrações, deixando 

órfãos famílias, sem o meio de subsistência. 

 Com maior incidência em diversas sociedades na maioria de religião 

Muçulmana. Os estados islâmicos tiveram suas legislações influenciadas pelo Alcorão 

(Livro sagrado da religião), que legitima a poligamia masculina em até quatro 

cônjuges. Em outras sociedades arábicas, é permitido ao homem casar com quantas 

mulheres conseguir sustentar.  O que é pertinente ressaltar é que nessas sociedades, 
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caberia apenas ao homem a escolha das esposas, enquanto àquelas que já são 

esposas não podem se opor ou opinar acatando sempre a vontade do marido.  

 Recentemente um grupo de seguidores da Igreja Fundamentalista de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi motivo de investigação federal, seu líder 

Warren Jeffs foi preso por pregar a crença que a poligamia é um desejo divino.18 O 

número de esposas determina o tamanho do reinado que terão os escolhidos de Deus 

quando chegarem ao céu. As mulheres devem obedecer aos maridos, fazer sexo 

sempre que requisitadas e, de preferência, ter um filho por ano. 

 Tanto na experiência cultural ou religiosa do casamento poligâmico um fator se 

emerge; não se costuma haver o relacionamento recíproco entre os contraentes, mas 

costuma-se haver um centro de domínio e poder exercido pelo homem. Esta 

orientação patriarcal poliafetiva é a de maior número, e não se trata de uma relação 

poligâmica na qual todos se relacionam entre si. Existe a relação familiar de 

coabitação e dependência onde todos se cooperam, porém no que tange ao 

relacionamento sexual o homem se relaciona com uma ou mais mulheres, mas elas 

não se relacionam entre si; esta relação denota uma sociedade machista e coloca o 

homem em posição superior e desproporcional em relação às mulheres.  

 Por isso, no Brasil contemporâneo, que ainda hoje sucumbe a igualdades de 

direitos entre gêneros e tenta combater diariamente ao machismo, esta nova 

modalidade de relacionamento constituída como poliamor ou poliafeto, que em muito 

se difere deste conceito de poligamia árabe ou islã, ainda remete a tona casos de 

bigamia, adultério e demais abusos sofrido por mulheres em um passado não tão 

distante, e por isto não recebeu adesão dos grupos minoritários de combates ao 

preconceito em igual proporção que os casais homoafetivos. 

 

2.2 Tipos de relacionamentos Poligâmicos 

 

 Tais distinções se tornam necessárias para uma análise fática contundente a 

respeito do tema que viéssemos a elucidar meios e formas de entender as convenções 

práticas para que possamos aplicá-las no meio jurídico. 

                                                
18 Disponível em http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/lider-de-seita-poligama-e-condenado-por-
relacoes-com-menores-de-idade.html. Acesso em 24 jul. 2019. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/lider-de-seita-poligama-e-condenado-por-relacoes-com-menores-de-idade.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/lider-de-seita-poligama-e-condenado-por-relacoes-com-menores-de-idade.html
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I. Poliandria:  

Consiste na união de uma mulher com dois ou mais homens, coabitando com 

eles ou não. (ENGELS, 2014) 

II. Poliginia: 

Consiste na união de um homem com duas ou mais mulheres, coabitando com 

elas ou não. 

III. União poliafetiva feminina: 

Consiste na união de três ou mais mulheres, se relacionando e morando juntas, 

desta modalidade, se tem conhecimento de um caso registrado no Rio de 

Janeiro. 

IV. União poliafetiva Masculina: 

Consiste na união de três ou mais homens, se relacionando e convivendo 

juntos na mesma casa; se tem conhecimento apenas de dois registros 

oficiais28, e essa figura seria a mais difícil de ser localizada, membros do sexo 

masculino possuem dificuldades de compartilhar parceiros do mesmo sexo. 

V. Coletividade Poliafetiva Mista: 

Dois ou mais homens, convivendo com duas ou mais mulheres, em condomínio 

homoafetivo bissexual. 

VI. União parental:  

União de um homem ou uma mulher, com outros membros que possuem laços 

sanguíneos comuns, como duas irmãs, duas primas ou dois primos. 

As normas que dispõem sobre a união estável ou casamento, possuem uma 

tradição romântica que estabelecem a afetividade entre os contraentes. Isso não se 

afasta nas relações poliafetivas. Mais do que o fator de realização sexual, o afeto 

acaba por ser essencial em um ambiente de interesses distintos em condomínio. 

Sendo quase impossível manter-se nesta relação sem essa característica.  

 

2.3 Casos Notoriamente conhecidos de União Estável Poliafetiva: 

 

 O primeiro registro de uma União Poliafetiva no País, se deu no município de 

Tupã em São Paulo, em Abril de 2012. O caso passou a repercutir e foi para na mídia 

3 meses depois do registro19. Um homem e duas mulheres que conviviam na mesma 

                                                
19 http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2012/08/uniao-estavel-entre-tres-pessoas-e-oficializada-
em-cartorio-de-tupa-sp.html 
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casa oficializaram a união em um Cartório de Notas. Nas palavras da Tabeliã que fez 

o registro, Claudia do Nascimento Domingues: 

 

A declaração é uma forma de garantir os direitos de família entre eles. 
Como eles não são casados, mas, vivem juntos, portanto, existe uma 
união estável, onde são estabelecidas regras para estrutura familiar.  

 

A notícia apesar de inusitada logo foi esquecida e pelo pequeno número de 

adeptos ficou esquecida até o ano de 2015, quando o segundo caso de escritura 

declaratória poliafetiva foi registrada no cartório do 15º Ofício de notas do Rio de 

Janeiro20. Três mulheres  

Além do reconhecimento da união, fizeram testamentos que estabeleceram a 

divisão de bens e outorgam para as companheiras em suas disposições de última 

vontade a tutoria e responsabilidade de decisão sobre questões médicas no caso de 

eventual incapacidade. Para a tabeliã que realizou a escritura, Fernanda de Freitas 

Leitão, o fundamento da formalização seria o mesmo estabelecido na decisão do STF 

ao reconhecer a união estável aos homossexuais: 

 

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

 

E qual foi essa base? O princípio da dignidade humana e de que o conceito de 

família é plural e aberto. Além disso, no civil, o que não está vedado, está permitido”. 

Assim este passaria a ser o segundo caso de união poliafetiva no país e a repercussão 

fez com que se dissipasse rapidamente entre os pequenos grupos que viviam na 

poliafetividade e alguns destes resolveram formalizar.  

Não demorou muito para que outra união fosse formalizada pelo mesmo 

cartório; a notícia desta vez dada pelo jornalista Ancelmo Gois nas páginas do jornal 

“O Globo”21, era completa, apresentava os contraentes da relação com nome, 

sobrenome e foto, sem medo, receio ou tabu. 

                                                
20 https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,rio-registra-primeira-uniao-estavel-entre-3-
mulheres,1781538 
21 https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/o-15-oficio-de-notas-no-rio-registra-uniao-poliafetiva-
entre-duas-mulheres-e-um-homem.html 
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O funcionário público Leandro Jonattan da Silva Sampaio, 33 anos, Thais 

Souza de Oliveira, 21, dona de casa, e Yasmin Nepomuceno da Cruz, 21, estudante 

de técnica de enfermagem, decidiram oficializar a união para facilitar direitos que 

podem ter em comum, como plano de saúde. O caso repercutiu tanto que foi notícia 

no periódico televisivo dominical “Fantástico” da tv Globo. A partir daí, entrou no radar 

de diversos grupos tradicionais que arguiam a invalidade do ato, bem como cobravam 

um posicionamento providencial dos órgãos jurisdicionais do poder público.  

Assim a Associação de Direito de Família e das Sucessões, protocolou um 

pedido de providências junto ao CNJ, nº 0001459-08.2016.2.00.0000, em face do 

cartório de protestos e títulos da comarca de Tupã. Que acabou por resultar na 

vedação dos cartórios de lavrarem escrituras públicas desta natureza. 

 Em seu relatório, restou configurado que a tabeliã do cartório de tupã, lavrou 8 

escrituras públicas desta natureza e, apesar de não ter sido chamada a se manifestar, 

no rio de janeiro, tem se conhecimento midiático de 2 escrituras lavradas pela tabeliã, 

Fernanda de Freitas Leitão e um caso em São Vicente, no estado de São Paulo. Ao 

todo soma-se 11 escrituras, dos três únicos cartórios que se posicionaram 

publicamente sobre o assunto, se outros cartórios fizeram, o número não teria sido 

expressivo, visto que muitos tabeliães pela dúvida se abstinham de fazer, e poucos 

eram procurados para formalizar uma relação poliafetiva. 

 

2.4 Controvérsias quanto a constitucionalidade do Conselho Nacional de 

Justiça e sua atividade normativa 

 

 Há muito se discute sobre a constitucionalidade do Conselho de Nacional de 

Justiça, Órgão do Poder Judiciário criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que 

tem suas atribuições de supervisão da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário previstas no parágrafo quarto do Art. 103-B da CF/88: 

 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I- Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no 
âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
II- Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados 
por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, 
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revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência do Tribunal de Contas da União; 
III- Receber e conhecer das reclamações contra membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que 
atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo 
da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo 
avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a 
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV- Representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 
administração pública ou de abuso de autoridade; 
V- Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 
um ano; 
VI- Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes 
órgãos do Poder Judiciário; 
VII- Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 
necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as 
atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, 
por ocasião da abertura da sessão legislativa. 

 

 A Emenda Constitucional n. 45 teve sua constitucionalidade questionada pela 

Associação dos Magistrados do Brasil22, ADI 3.367,  que argumentou a violação da 

autonomia dos Tribunais, bem como do princípio da separação e independência dos 

poderes e o pacto ativo, sendo rejeitada por unanimidade pelo Tribunal que afastou o 

vicio formal de inconstitucionalidade, reiterando que o CNJ é um órgão administrativo 

interno do Poder Judiciário e não instrumento de controle externo. 

Uma nova manobra judicial da mesma Associação de Classe foi intentada com o 

objetivo de esvaziar o poder disciplinar do CNJ, ADI 4.638, ajuizada contra pontos da 

Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu as normas 

relativas à uniformização do procedimento administrativo disciplinar aplicável aos 

magistrados. 23 

O Conselho Nacional de Justiça atua como órgão de controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, e do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, visando contribuir para seu desenvolvimento e zelando para que 

a prestação jurisdicional seja exercida em consonância com o art. 37 da CF/88.  

                                                
22 STF, Pleno, ADI 3.367/DF, Rel. Cezar Peluso, DJe 17 mar. 2006. 
23 STF, Pleno, ADI 4.638, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 08-02-2012 
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As atribuições do órgão vão além do que somente fiscalizar juízes, devendo 

abranger todo o sistema judicial para que o seu funcionamento seja capaz de 

proporcionar um serviço judicante eficaz a toda sociedade. Nessa esteira, compete ao 

CNJ, por exemplo, regulamentar a atividade notarial e registral a nível nacional que 

apesar de ser extrajudicial, é fiscalizado pelo poder judiciário.  

Dentre suas atribuições, a que tem gerado maiores discussões e polêmicas é 

referente à expedição de atos regulamentares com força de lei, o que para alguns 

autores teria transformado o CNJ em órgão com poderes equiparados aos de 

legislador, ferindo, por conseguinte, a Teoria da Separação dos Poderes. Cumpre aqui 

discorrer sobre tal teoria, fazendo uma análise doutrinária conceitual precisa, para 

melhor compreensão sobre eventual violação cometida pelo Conselho Nacional de 

justiça quando do exercício das suas atividades regulamentares, através da expedição 

de portarias e resoluções. 

Uma nova a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5448, foi proposta pela 

Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) com pedido de medida 

liminar, contra a Resolução 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

regulamenta as audiências de custódia em todo o território nacional. A norma 

determina a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 

horas além de especificar o rito e o papel do juiz durante o ato 

A alegação era  que  o CNJ, usurpou competência privativa do Congresso 

Nacional para legislar sobre matéria processual penal, em confronto com o inciso I do 

artigo 22 da Constituição Federal, apesar de não se avocar o ato legislativo strictu 

sensu, as resoluções  tem o caráter normativo e vinculativo remetendo a  interpretação 

de  usurpação de competência apontada. 

Fazendo a digressão necessária para o entendimento, a teoria da separação 

dos poderes surgiu das contribuições de Aristóteles, segundo o que, para ele são três 

os poderes essenciais existentes em qualquer tipo de governo: os de função 

deliberativa, função executiva, e função judicial. Segundo o filósofo, um só individuo 

não seria capaz de prever todos os fatos que poderiam emanar da atividade social e 

que, por isso o poder concentrado nas mãos de uma só pessoa seria injusto e 

perigoso, podendo levar a um estado totalitário. 

Mas foi através da obra de Montesquieu que a teoria da separação dos poderes 

se incorporou ao constitucionalismo. Conforme o filósofo, não se pode falar em 

liberdade quando, em um determinado estado, os Poderes Executivo e Legislativo 
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estão reunidos em uma mesma pessoa, eis que as normas editadas seriam tirânicas, 

assim como a sua execução. (MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Livro XI, 2009) 

Como objetivo basilar, a Teoria da Separação dos Poderes busca impedir a 

concentração de poderes a fim de assegurar a liberdade dos indivíduos, evitando 

assim o abuso e violação de direitos fundamentais. Esse principio foi adotado pela 

maior parte dos países constitucionais do mundo. Acolhida a teoria e convertida em 

dogma pela doutrina, a separação dos poderes ganhou nova conotações na doutrina 

moderna, que definiu sua existência como mecanismo capaz de aumentar a eficácia 

da atividade estatal.  

Embora a expressão “separação dos poderes” seja amplamente utilizada pela 

doutrina clássica, é empregada de forma imprecisa, considerando ser o Estado uno e 

indivisível, sendo divisíveis tão somente suas funções. Para alguns autores como 

Leroy-Beaulieu, por exemplo, o que existe é tão somente uma distribuição de funções, 

derivada do principio da divisão do trabalho34. Têm-se então as funções de legislar, 

administrar e julgar atribuídas de maneira típicas e atípicas aos órgãos estatais que 

exercem o poder Soberano do estado.  (Leroy-Beaulieu, 1900, p. 44) 

Para alguns autores, a teoria da separação dos poderes é um conceito 

meramente formal, não sendo possível na prática vislumbrar um estado que possua 

órgãos que exerçam suas funções próprias tão-somente, havendo sempre nos 

estados que consagram a separação dos poderes órgãos que praticam atividades que 

seriam de outro, cujo fato é atribuído ao dinamismo do estado, que está sempre em 

busca de atender e se adaptar às mutações sociais.  

   

Não mais se aceita que a função legislativa tão só elabore leis, a 
executiva apenas administre ou a judiciária se reduza à prolação de 
atos judiciais. Cada uma, a seu modo, e se adstringindo ao marco de 
competências desenhado pelo legislador constituinte originário, 
termina por realizar atos que, de ordinário, não estariam enfeixados na 
sua principal atribuição. Manoel Jorge Silva e Neto (2007, p. 273)  

 

 Todavia, o STF reconheceu a constitucionalidade do CNJ para estabelecer 

resoluções. Nos dizeres de Gustavo Rabay Guerra: 

 

O poder normativo do CNJ é um dos pontos de ataque mais comuns 
dos estudiosos e profissionais da área jurídica. Quando o CNJ edita 
normas gerais para regulamentar toda estrutura do Poder Judiciário, o 
STF deu o devido suporte, declarando a constitucionalidade daquele 
órgão e sua legitimidade para estabelecer resoluções vinculantes, em 
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que pese esses atos regulamentares, em conformidade com a 
linguagem constitucional encontrarem limites imanentes a todo e 
qualquer ato normativo in concreto (GUERRA, 2010,p.110) 

 

 Para alguns autores, como Antônio Rulli Neto, o CNJ possui tão somente o 

poder normativo secundário, ou seja, seus atos normativos devem apenas 

regulamentar leis já previamente estabelecidas na legislação principal, não podendo, 

pois introduzir à ordem jurídica situações novas, sob pena de invasão à competência 

do Poder Legislativo, devendo todavia obedecer seus limites de atuação em promover 

atos da Constituição e de leis esparsas.( RULLI NETO, 2007,p.101) 

No ano de 2006 a Associação dos Magistrados do Brasil interpôs uma Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC 12) perante o Supremo Tribunal Federal, 

pedindo o reconhecimento da legitimidade da Resolução nº 7/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), sobre a proibição do nepotismo no serviço judiciário 

impedindo o emprego, nos tribunais, de cônjuges, companheiros e parentes de 

magistrados, se estes não forem aprovados em concurso público . Ao julgar a ação o 

STF além de  reconhecer a atribuição do CNJ para regulamentar o tema, editou a 

Súmula Vinculante nº 13, estendendo a medida a todo o serviço público, em todos os 

Três Poderes da República, o que para muitos autores representou a autorização 

dada ao CNJ para editar normas de maior abrangência e efeitos, o que extrapolaria 

as funções do Conselho. 

O poder normativo do Conselho Nacional de justiça deriva da atribuição 

político-estruturante do órgão, que o impede de criar novas regras alheias à ordem 

jurídica, devendo tão somente produzir normas para padronizar e regulamentar casos 

concretos derivados de diplomas legais existentes. 

Quando o CNJ cria regras gerais com características de legislação primária, 

através de resoluções, está extrapolando sua função de controle administrativo do 

judiciário, violando flagrantemente o Princípio da Separação dos Poderes. 

 

2.5 Da Legitimidade do CNJ para a proibição do caso: 

 

Seria o CNJ o órgão adequado para vedar a escritura pública de união estável? 

Mais do que isto, poderia o CNJ proibir os cartórios de notas de lavrar tal escritura? 
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Nas palavras de Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada e vice-presidente 

do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM:24 

 

É no mínimo surpreendente esse placar, esta interferência descabida 
do CNJ na atividade notarial. Um notário não cria direitos, se limita a 
colocar num documento e a colocar a sua fé pública. 

 

Mais do que isso. Não é o documento registrado em cartório que torna a união 

estável eficaz. A união estável é uma situação de fato. A escritura de união estável, 

tem natureza meramente declaratória, o próprio nome já diz, escritura Declaratória de 

União Estável, na qual as partes comparecem ao cartório para prestar uma 

declaração. Não é necessário nem mesmo testemunhas, nem provas sobre o 

relacionamento, aliás, o relacionamento pode ter começado no mesmo dia. 

 A escritura declaratória está ligada a manifestação de vontade entre as partes, 

que desejam tornar público o relacionamento que possuem para que venham a surtir 

os efeitos legais, se houverem. Portanto neste ato, o notário é um mero coletor de 

informações que torna público o que lhe foi dito. 

Para Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da 

Família (IBDFAM) o conselho adotou uma postura de “censor moral” e de interferência 

na vida privada25: 

 

O estado deve intervir o mínimo possível da vida das pessoas. Foi um 
equívoco do CNJ. Tem crescido o número de registro de uniões 
poliafetivas e é uma pena que o CNJ tenha se portado como um 
censor moral do cidadão. É lamentável isso...” “... O Estado não 
conseguirá jamais regular o desejo”.  

 

 Ademais, se o Estado não pode regular o desejo, não deveria poder também 

regular a livre manifestação entre as partes, nem regular os relacionamentos nem a 

vida privada e sexual de cada de cujo qual sua conduta não interfere no interesse de 

terceiros. Instado a se manifestar sobre a decisão o Ministro João Otávio Noronha, 

relator da Ação afirma: 

 

                                                
24http://www.ibdfam.org.br/noticias/6672/CNJ+pro%C3%ADbe+cart%C3%B3rios+de+fazerem+escritu
ras+p%C3%BAblicas+de+uni%C3%B5es+poliafetivas 
25 https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/o-estado-nao-conseguira-jamais-regular-o-desejo-diz-
presidente-de-instituto-de-direito-da-familia-sobre-decisao-do-cnj.ghtml 
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[...] (Nesse julgamento) eu não discuto se é                                                       
possível uma união poliafetiva ou não. O corregedor normatiza os atos 
dos cartórios. Os atos cartorários devem estar                                                        
em consonância com o sistema jurídico, está dito na lei. As escrituras 
públicas servem para representar as manifestações                                                        
de vontade consideradas lícitas. Um cartório não pode lavrar em 
escritura um ato ilícito como um assassinato, por exemplo. 

                

           Através desta incompreensível declaração, o Ministro exemplifica que um 

cartório não poderia lavrar em escritura um assassinato. Indubitavelmente não é 

possível assassinar alguém através de uma lavratura de escritura pública. Porém se 

o ministro apesar de não ficar claro em sua declaração, se refere a manifestação de 

vontade, neste caso equivoca-se o Ministro. Sim um cartório pode sim e registra em 

suas notas através de atas notariais e escrituras de natureza declaratória 

manifestações de vontade que não estão em consonância com o ordenamento jurídico 

ou que são contrárias a ele. Como antes afirmado, um notário não cria direitos, 

portanto, se provocado o notário pelo desejo de se lavrar uma ata notarial em uma 

reunião de condomínio e lá um condômino manifesta um desejo irremediável de matar 

o outro, ameaça seu vizinho de morte, e posteriormente o-mata, o notário poderia 

lavrar em suas notas a transcrição de todos estes atos ilícitos.  

 Saliente a isto, o notário se torna necessário justamente para registrar a 

manifestação de vontade futura, na qual não existe possibilidade de saber se o desejo 

ora manifestado terá ou não eficácia, será ou não ilegal, imoral ou ilegítimo. Muito 

comum nos dias de hoje, nas escrituras declaratórias de Testamento, você dispor 

sobre tutoria nos casos de debilidade ou doença em que não haja possibilidade de 

manifestação estando ou não em estado vegetativo. Muito comum é o pedido a 

eutanásia, assistida e indolor, proibido no país. Em outras palavras, o testador não 

pede pra se matar, ele pede para que seja assassinado ainda que humanitáriamente. 

Logo, resta comprovado que o cartório pode sim registrar em suas notas a 

manifestação de um ato ilícito, como um assassinato por exemplo. Portanto não há o 

que se falar de escrituras “ilegais”, ou “ilícitas”, já que obedeceram todas as 

formalidades legais quanto sua lavratura; poderia se dizer que são escrituras de 

manifestação de vontade, sem eficácia jurídica por ausência de legislação sobre o 

tema ou que, apesar do desejo das partes, seriam nulas de pleno direito. 

 Para fazer uma declaração em cartório, você não precisa provar o que diz; se 

o cidadão afirmar que é casado, tal afirmativa não o-tornaria casado, tampouco ele 
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precisaria estar munido da sua certidão de casamento para tal. Assim como se um 

cidadão dispõe em seu testamento, legando o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor para 

sua esposa, caberia a ela, no momento na ocasião do óbito do testador, provar que 

ele é o dono do que disse testar. Assim como se houver disposição contrária ao que 

é permitido por lei ou mesmo quando da ocasião de seu falecimento o testador tenha 

se desfeito de todos os bens por ele legado, testamento é valido, lícito, mas não é 

eficaz.  

 União estável, sem se ater ao conceito jurídico, é uma união duradoura, um 

relacionamento pautado no compromisso, com desejo de nele permanecer. Já no 

conceito jurídico que está previsto no artigo 1723 do Código Civil, é a união entre 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

  A advogada Giselda Hironaka, diretora nacional do IBDFAM aponta os 

equívocos da proibição do CNJ:26 

  

A escritura não constitui união estável, mas apenas declara a sua 
existência. Diferente do casamento, que se constitui por meio de ato 
formal, solene, registral. Uma escritura que declara a existência de 
uma união afetiva apenas traz para as pessoas envolvidas a 
segurança, a fé pública nada mais. Se isso é verdade, também vale 
para a união poliafetiva. Assim, uma escritura de união poliafetiva não 
tem o condão de transformá-la em união estável reconhecida pelo 
direito. Porque a união poliafetiva é um fato apenas. Não constitui uma 
união estável e esse ato não gera direitos. Por isso a proibição de 
registro de escritura pública, no meu entender, é inócua.  

 

 Como a figura do homem e da mulher na letra de lei é exigida, a união de 

pessoas do mesmo sexo, não poderia ser considerada união estável pela ausência 

de previsão legal, por isso não foi considerada união estável, ela foi equiparada, sob 

o rol taxativo da classificação legal em que se encontra “homoafetiva”, na natureza 

jurisprudencial. Logo ela está consubstanciada na jurisprudência e não na legislação. 

Caso o entendimento jurisprudencial não fosse esse, seria união estável na 

classificação homoafetiva e ausente de previsão legal, portanto nula de pleno direito, 

porém ela não deixaria de existir tampouco seria ilegal. Assim como a união estável 

poliafetiva, é uma união estável, sob o rol taxativo e classificatório “Poliafetiva” que 

                                                
26 Disponível em 
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6672/CNJ+pro%C3%ADbe+cart%C3%B3rios+de+fazerem+escritura
s+p%C3%BAblicas+de+uni%C3%B5es+poliafetivas 
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existe e não possui previsão legal nem amparo jurídico e é nula de pleno direito até 

entendimento contrário.  

               Impedir um cidadão de fazer uma declaração desta natureza é amordaçá-lo; 

torná-lo invisível diante de sua própria história e negar sua essência; um atentado a 

dignidade da pessoa humana. Censurar um relacionamento particular, evocando 

legislação equivocada para classificá-lo como ilegal marginalizando sua concepção, é 

macular a honra, o caráter e a idoneidade deste grupo; é um atentado a dignidade de 

justiça e ao Estado democrático de direito; um retrocesso e uma irresponsabilidade 

de quem deveria ser o guardião da legislação, que deveria resguardá-la por exercer 

parcela da soberania nacional, o-faz ao alvedrio da lei. 
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CAPITULO 3 

 

O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0001459-08.2016.2.00.0000 Conselho 

Nacional de Justiça 

  

3.1 EMENTA 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. UNIÃO ESTÁVEL POLIAFETIVA. 
ENTIDADE FAMILIAR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILDADE. 
FAMÍLIA. CATEGORIA SOCIOCULTURAL. IMATURIDADE SOCIAL 
DA UNIÃO POLIAFETIVA COMO FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE 
VONTADE. INAPTIDÃO PARA CRIAR ENTE SOCIAL. MONOGAMIA. 
ELEMENTO ESTRUTURAL DA SOCIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA 
DECLARATÓRIA DE UNIÃO POLIAFETIVA. LAVRATURA. 
VEDAÇÃO.  
1. A Constituição Federal de 1988 assegura à família a especial 
proteção do Estado, abarcando suas diferentes formas e arranjos e 
respeitando a diversidade das constituições familiares, sem 
hierarquizá-las.  
2. A família é um fenômeno social e cultural com aspectos 
antropológico, social e jurídico que refletem a sociedade de seu tempo 
e lugar. As formas de união afetiva conjugal – tanto as 
“matrimonializadas” quanto as “não matrimonializadas” – são produto 
social e cultural, pois são reconhecidas como instituição familiar de 
acordo com as regras e costumes da sociedade em que estiverem 
inseridas.  
3. A alteração jurídico-social começa no mundo dos fatos e é 
incorporada pelo direito de forma gradual, uma vez que a mudança 
cultural surge primeiro e a alteração legislativa vem depois, regulando 
os direitos advindos das novas conformações sociais sobrevindas dos 
costumes. 
 4. A relação “poliamorosa” configura-se pelo relacionamento múltiplo 
e simultâneo de três ou mais pessoas e é tema praticamente ausente 
da vida social, pouco debatido na comunidade jurídica e com 
dificuldades de definição clara em razão do grande número de 
experiências possíveis para os relacionamentos. 
 5. Apesar da ausência de sistematização dos conceitos, a “união 
poliafetiva” – descrita nas escrituras públicas como “modelo de união 
afetiva múltipla, conjunta e simultânea” – parece ser uma espécie do 
gênero “poliamor”.  
6. Os grupos familiares reconhecidos no Brasil são aqueles 
incorporados aos costumes e à vivência do brasileiro e a aceitação 
social do “poliafeto” importa para o tratamento jurídico da pretensa 
família “poliafetiva”. 
 7. A diversidade de experiências e a falta de amadurecimento do 
debate inabilita o “poliafeto” como instituidor de entidade familiar no 
atual estágio da sociedade e da compreensão jurisprudencial. Uniões 
formadas por mais de dois cônjuges sofrem forte repulsa social e os 
poucos casos existentes no país não refletem a posição da sociedade 
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acerca do tema; consequentemente, a situação não representa 
alteração social hábil a modificar o mundo jurídico. 
 8. A sociedade brasileira não incorporou a “união poliafetiva” como 
forma de constituição de família, o que dificulta a concessão de status 
tão importante a essa modalidade de relacionamento, que ainda 
carece de maturação. Situações pontuais e casuísticas que ainda não 
foram submetidas ao necessário amadurecimento no seio da 
sociedade não possuem aptidão para ser reconhecidas como entidade 
familiar. 
9. Futuramente, caso haja o amadurecimento da “união poliafetiva” 
como entidade familiar na sociedade brasileira, a matéria pode ser 
disciplinada por lei destinada a tratar das suas especificidades, pois a) 
as regras que regulam relacionamentos monogâmicos não são hábeis 
a regular a vida amorosa “poliafetiva”, que é mais complexa e sujeita 
a conflitos em razão da maior quantidade de vínculos; e b) existem 
consequências jurídicas que envolvem terceiros alheios à convivência, 
transcendendo o subjetivismo amoroso e a vontade dos envolvidos.  
10. A escritura pública declaratória é o instrumento pelo qual o tabelião 
dá contorno jurídico à manifestação da vontade do declarante, cujo 
conteúdo deve ser lícito, uma vez que situações contrárias à lei não 
podem ser objeto desse ato notarial.  
11. A sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural 
e os tribunais repelem relacionamentos que apresentam paralelismo 
afetivo, o que limita a autonomia da vontade das partes e veda a 
lavratura de escritura pública que tenha por objeto a união “poliafetiva”.  
12. O fato de os declarantes afirmarem seu comprometimento uns com 
os outros perante o tabelião não faz surgir nova modalidade familiar e 
a posse da escritura pública não gera efeitos de Direito de Família para 
os envolvidos. 

                 

3.1.1 Em nome da Liberdade 

 

 Nenhum dos itens da ementa se sobrepõe ao desejo do indivíduo. Se relacionar 

com um ou com dez é um problema particular de cada um e não do Estado. A família 

que na ementa é colocada como fenômeno social e cultural há de ser problematizada; 

social e cultural do indivíduo ou da nação? Nos relacionamentos entre membros de 

diferentes nações, prevaleceria a cultura e seus costumes ou a legislação? O Estado 

por anos negligenciou as mais diversas formas de família e demonizou o 

relacionamento homoafetivo e hoje reconhece seu retrocesso.   

 

A constituição assegura a família especial proteção do Estado 
abarcando suas diferentes formas e arranjos e respeitando a 
diversidade das constituições familiares, sem hierarquizá-las. 
  

Não conhecer a união estável poliafetiva, seria respeitar a diversidade de 

constituições familiares? A afirmativa posterior de que ‘a união com mais de dois 
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cônjuges sofre enorme repulsa social acerca do tema’, não seria uma forma de 

hierarquizar as constituições familiares?  

A resposta para todas estas perguntas está firmada no preconceito e na 

intromissão do Estado na vida particular do cidadão. O Estado já reconheceu direitos 

que sofrem repúdio muito maior e que hoje não são problematizados. A liberdade 

religiosa, por exemplo; Satanistas que cultuam o Diabo, possuem o direito de fazê-lo, 

ainda que a sociedade predominantemente cristã seja contra; Rituais como vodoo, 

magia negra entre outras denominações que realizam inclusive o sacrifício de animais 

são permitidos e firmados na tradição cultural de cada qual, assegurando o Estado à 

laicidade social. 

 Ou seja, o Estado garante ao indivíduo a liberdade religiosa, ainda que a 

religião dele pregue a maldade e a fazer ou desejar o mal à vida alheia, mas não 

garante ao indivíduo a liberdade de amar quem ele quiser e fazer o bem a estas 

pessoas, lhe garantindo direitos inerentes a este relacionamento por que outras 

pessoas que não fazem parte dessa história acham moralmente inadequado.  

E se estes indivíduos resolverem se valer de sua liberdade religiosa e se 

tornarem adeptos de religiões poligâmicas, como a muçulmana, por exemplo, o 

Estado iria deslegitimar a crença? Expulsar o cidadão? O amor, assim como a religião 

seria um exercício de fé? Podemos não encontrar essa resposta no campo científico, 

porém cada vez fica mais claro que os relacionamentos, assim como a religião são 

particulares, pois ninguém manda no desejo e na vontade de comum acordo que não 

afete o interesse de terceiros.  

 

3.2 O Acórdão PP-0001459-08.2016.2.00.0000 CNJ 

 

O Conselho, por maioria, julgou procedente o pedido acompanhando o voto do 

Relator. Na relatoria estão algumas posições que analisaremos quanto a sua 

pertinência e bases legais. 

 

3.2.1 Relatório do Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor. 

 

 

CONSELHEIRO 

ARGUMENTOS/CONCLUSÃO 

DISPOSITIVO ARGUMENTOS/CONCLUSÃO 
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JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
JULGA 

PROCEDENTE 

- União poliafetiva existe como fato, 
mas é reprimida pelo direito; 
- Assim, quem está fora da 
regulamentação vive, em tese, ato 
ilícito; 
- Este tipo de união, eventualmente, 
pode virar bigamia ou poligamia, 
logo, crime; 
- O objetivo da CF/88 seria proteger 
a família legalmente constituída; 
- Uniões poliafetivas não seriam 
socialmente aceitas; 
- “Todos quadrantes da vida 
nacional foram regulamentados 
rigidamente no sentido de se 
preservar a monogamia. É a cultura 
de um povo predominantemente 
cristão”; 
- Por que permitir aos solteiros e 
não aos casados? 

ANDRÉ 

GODINHO 

JULGA 
PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 

Porém, VOTA no sentido da 
expedição de recomendação de 
que os Cartórios se abstenham de 
lavrar escrituras públicas de 
reconhecimento de uniões 
poliafetivas que tenham caráter 
constitutivo. 

ALOYSIO CORRÊA 
 DA 

VEIGA 

JULGA 
PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 

Permite a lavratura de escritura 
pública, limitando-a ao 
reconhecimento da sociedade de 
fato, para efeitos patrimoniais, 
impedindo equiparação a união 
estável, por inexistência de amparo 
legal. 

LUCIANO 
FROTA 

JULGA 
IMPROCEDENTE 

Art. 226 da CF não aponta um rol 
taxativo para as entidades 
familiares; 
- Direito deve acompanhar a 
dinâmica das transformações 
sociais; 
- Proteção da família, direcionando 
o amparo para as pessoas que a 
integram, e não para as formas e 
estruturas tradicionais; 
- Dignidade do ser humano, 
autonomia da vontade, liberdade 
sexual, ao direito à intimidade, 
pluralidade das entidades 
familiares. 

ARNALDO 
HOSSEPIAN 

JULGA 
PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 

Acompanha a divergência iniciada 
pelo Ministro Aloysio. 

DALDICE 
SANTANA 

JULGA 
PARCIALMENTE 

Acompanha a divergência iniciada 
pelo Ministro Aloysio. 
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PROCEDENTE - Não se pode de maneira alguma 
reconhecer o poliamor como 
entidade familiar, “mas sim como 
ato negocial” que pode ser 
declarado em cartório. 

IRACEMA DO 
VALE 

JULGA 
PROCEDENTE 

- Acompanha o Corregedor; 
- Entende que, no ordenamento 
jurídico, não há possibilidade de 
registro dessas uniões. 

MÁRCIO 
SCHIEFLER 

JULGA 
PROCEDENTE 

Acompanha apenas a conclusão do 
relator; 
- Diverge do Corregedor no que 
toca aos argumentos para a 
procedência. Afirma que a matéria 
estaria reservada à atuação 
legislativa, não podendo o CNJ 
regulamentar. 

FERNANDO 
MATTOS 

JULGA 
PROCEDENTE 

- Acompanha apenas a conclusão 
do relator;  
- Diverge no motivo da procedência, 
afirma que essa matéria é 
legislativa, não cabendo ao CNJ 
regulamentar. 
Cita que todo o ordenamento 
jurídico se refere a duas pessoas. 

VALDETÁRIO ANDRADE 
MONTEIRO 

JULGA 
PROCEDENTE 

o procedimento em análise tenta 
alcançar matéria que não poderia 
ser objeto de regulamentação pelo 
CNJ. Sendo tarefa legislativa 

HENRIQUE AVILA 
JULGA 

 PROCEDENTE 

Acompanha o Corregedor; 

 

CARMEN LUCIA 

JULGA 
PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 

 

Acompanha a divergência iniciada 
pelo Ministro Aloysio. 
 

VALTÉRCIO DE OLIVEIRA 
JULGA 

PROCEDENTE 

-  Acompanha o Corregedor; 

- Entende que, no ordenamento 

jurídico, não há possibilidade de 

registro dessas uniões 

Fonte: tabela elaborada pelo autor com dados do CNJ 

 

 O Ministro relator, em seu voto traz à tona entre outras observações já 

especificadas na ementa, uma justificativa que possui respaldo jurídico híbrido: 

 

Com base em uma interpretação dinâmica e atenta às transformações 
sociais, o raciocínio trazido nesse julgado retira eventuais amarras 
textuais para a não admissão de formas plurais de família. Sabe-se 
que a família não é um fenômeno da natureza, mas da cultura, que se 
transforma historicamente; possui conformações diferentes a 
depender da área geográfica em que seja formada; também possui 
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aspectos antropológico, social e jurídico. Suas características refletem 
a sociedade de seu tempo e lugar, o que a faz um fenômeno social e 
cultural. 

 

 Vemos que tal discurso poderia ser usado tanto na defesa quanto na resultante 

votação contra o relacionamento poliafetivo; o que não se compreende é que todos 

reconhecem a existência de famílias poligâmicas de fato, e o relator em seu voto faz 

a seguinte afirmação: 

 

Cultural e juridicamente, temos no Brasil uniões formadas por duas 
pessoas de forma monogâmica. O relacionamento poligâmico não é 
socialmente aceito no país. Aliás, a bigamia é, inclusive, conduta 
tipificada no Código Penal. Não se nega a existência de famílias 
poligâmicas de fato, mas o sistema jurídico pátrio não as admite. 

 

Veja que o ministro não diz relacionamento Poliafetivo, ele diz família. Então o 

ministro reconhece que este seria um novo tipo de modalidade familiar, logo deveria 

ser considerado união estável. O que parece estar em pauta neste julgamento é a 

união estável poliafetiva, quando tão somente versa sobre a lavratura de escritura 

desta modalidade familiar, que acabou nesta frase sendo reconhecida pelo ministro. 

Mas o que parece ser fundamental para o ministro é a regulamentação da vida 

amorosa plural que segundo ele não poderia ser equiparada a uma vida amorosa em 

dupla:  

 

A regulação da vida amorosa plural não pode ser comparada à da vida 
amorosa em dupla por ser aquela mais complexa e sujeita a mais 
conflitos, dada a maior quantidade de vínculos. Além disso, existem 
consequências jurídicas que podem envolver terceiros alheios à 
convivência e criar novas obrigações ou proibições. Normas referentes 
à filiação, à inclusão em plano de saúde e ao estabelecimento de 
parentesco por afinidade, por exemplo, são questões que envolvem 
terceiros que não devem suportar ônus advindos da simples 
declaração de vontade dos envolvidos na relação poliamorosa. 
 

Em outras palavras, o ministro reconhece famílias oriundas de união estável 

poliafetiva, mas não existe normativa referente a este grupo; isto, a priori não impediria 

o reconhecimento já firmado pelo ministro de formação familiar, apesar de não ter a 

eficácia jurídica desejada. Diante da omissão, caberia ao juízo, analisar caso a caso 

à luz dos princípios gerais do direito, neste caso, o da dignidade da pessoa humana e 

o da liberdade individual, conforme prevê o artigo 4° do Código Civil Brasileiro: 
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Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.  

 

O que não se compreende é que o voto, evocando a impossibilidade da eficácia 

jurídica, veda a manifestação de vontade que atinge tão somente a dignidade desses 

grupos. O fato de não produzir direitos, não impede o cidadão de publicizar o seu 

relacionamento. Hoje é comum os casais se dirigirem aos cartórios para fazer escritura 

declaratória de namoro, que não é regulado pelo direito e não possui eficácia jurídica 

alguma, deixa clara a vontade e o desejo de tornar público o relacionamento e a 

intenção de que não seja identificado àquele relacionamento à união estável, ainda 

que, no dia seguinte ou no mesmo dia da escritura os declarantes contraentes 

comecem a viver maritalmente como se casado fossem; não é a escritura que gera 

direitos, mas o relacionamento em si. E também não há previsão legal de namoro, por 

que a escritura é permitida apesar de ineficaz?   

O Ministro, continua: 

 

Se os adeptos desejam viver uma relação “poliafetiva”, eles a viverão, 
ainda que não sejam atribuídos os efeitos jurídicos de direito de família 
ao relacionamento. Nada impede que, por liberalidade, os membros 
do grupo prestem alimentos entre si em caso de ruptura; que deixem 
testamento direcionando herança para os demais; ou institua os 
parceiros como beneficiários em seguro, entre outras providências. 
Passa ao longe a pretensão de condenar a forma de convivência 
alheia se desejada e consentida pelo grupo, bem como a ideia de 
marginalizar relacionamentos ou tentativa de impor visão 
conservadora sobre os fatos. 

 

A priori, segundo o ministro, os adeptos podem viver uma relação poliafetiva, 

sem eficácia jurídica do direito de família. Porém incompreensível é a afirmativa de 

que passa longe a pretensão de condenar a convivência desejada ou consentida se 

eles não possuem direito de tornar público. A vedação afeta diretamente no âmago 

da honra destes grupos que desejam tornar público seu relacionamento, ainda que 

não gere direitos, mas por orgulho. Como analogia a esta decisão, ao contrário, em 

caso de constrangimento, seria o mesmo que aceitar que um indivíduo mude de sexo, 

mas não mude de nome.  

O Ministro Relator em seu parecer, parece estar criando jurisprudência sobre 

matéria de direito, de cujo o CNJ não teria atribuição. Se tratando de matéria 
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constitucional, o caso deveria ser analisado pelo STF e se tratando de lei, o STJ. 

Portanto caberia a ele estabelecer juízo tão somente no que tange a parte 

administrativa da sua atribuição fiscalizatória e normativa das serventias extrajudiciais 

cartorárias. Sua explanação sobre o assunto pelo qual deveria discorrer o presente 

parecer é ínfima perante o juízo de valor que tenta trazer à matéria de direto, e se 

resume tão somente a este trecho: 

  

No que toca à conduta das serventias extrajudiciais com relação à 
lavratura de “Escritura Pública Declaratória de União Poliafetiva”, é 
preciso considerar que a escritura pública é o instrumento pelo qual a 
parte narra ao tabelião de notas o acontecimento de determinados 
fatos para sua futura comprovação. O tabelião, após, dá o contorno 
jurídico à manifestação da vontade. De acordo com o art. 6º da Lei n. 
8.935/1994, “compete ao notário formalizar juridicamente a vontade 
das partes e intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes 
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a 
redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os 
originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. 

 

Chegamos ao ponto pelo qual o parecer torna-se incompreensível. Nada do 

que foi dito pelo relator é impede o notário de fazer a escritura de natureza 

declaratória. A declaração do ministro é no mínimo equivocada se nos atermos ao 

artigo 6º da Lei 8935/94 de maneira destrinchada, sem colocar tudo na mesma frase 

ou no mesmo pacote: 

 

Art. 6º Aos notários compete: 
I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 
II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou 
queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou 
redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e 
expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 
III - autenticar fatos. (Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994) 

 

Ora, se temos 3 incisos no artigo 6°, não significa que eles devem ser seguidos 

concomitantemente, caso contrário estariam suas atribuições cumuladas no caput do 

artigo. Ao notário cabe formalizar juridicamente a vontade das partes, isto é solenizar, 

na forma pública o desejo das partes; veja que o notário não é advogado, nem cria 

direitos, quando o legislador usa a expressão “juridicamente”, leia-se com a segurança 

jurídica chancelada pela fé pública de que foram observadas todas as prerrogativas 

legais inerente a lavratura da escritura e não o seu conteúdo. Um notário não precisa 

ser um técnico perito sobre o assunto que está tratando na escritura pública, ele 
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precisa ter expertise quanto à forma contratual e as exigências normativas pela 

natureza do ato.  

No inciso II, vemos de forma mais do que clara e cristalina: ‘intervir nos atos e 

negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade’ 

Quando estamos diante de um direito real que versa sobre bem imóvel, este 

deve ser realizado na forma legal, por escritura pública, na qual se for feito através de 

instrumento particular, ainda que haja a tradição, a entrega das chaves e a posse, não 

haverá a transferência do bem, porque não foi obedecida a forma legal de compra e 

venda de bem imóvel. Porém, todos os demais atos que não são exigidos forma legal, 

a priori, são leis entre as partes, onde o objeto não poderia ser ilícito, mas na ausência 

de previsão legal ou vedação expressa na legislação, vale o que tá escrito; o notário 

serve apenas para dar autenticidade a transação e os direitos provenientes dela.  

E finalmente chegamos ao inciso III, ‘Autenticar fatos’, na qual não se aplica as 

escrituras de natureza contratual, como o inciso II, estão incluídos todo e qualquer ato 

que não possua natureza contratual, como as escrituras declaratórias, atas notariais, 

testamentos. Então a escritura pública de união estável estaria neste rol, uma vez que 

não é necessária a lavratura de escritura pública para o reconhecimento da união 

estável, isto não é uma prerrogativa ou forma legal para que haja a união estável de 

fato, como no casamento, por exemplo é exigido. A declaratória de união estável como 

toda e qualquer escritura declaratória tem teor meramente de reconhecer como 

autêntico as partes declarantes, bem como prezar pela boa fé dos declarantes em 

registrar publicamente o conteúdo nele inserido para que preserve resguardado 

aquele conteúdo como autêntico valendo-se mais do que a simples prova 

testemunhal. O ministro relator continua seu parecer firmado em equívocos que não 

possuem respaldo normativo algum:  

 

Além de observar os elementos formais, essenciais para a validade da 
escritura pública, o notário formaliza juridicamente a manifestação de 
vontade do declarante. Para ser lavrado em escritura pública 
declaratória, o conteúdo declarado deve ser lícito. Situações contrárias 
à lei não podem ser objeto de escritura pública. 

  

O presente parecer em nada tem a ver com a escritura pública declaratória, o 

conteúdo declarado pode ser ilícito e não há vedação legal que restrinja o conteúdo 

das informações. Inclusive, confissões de crimes, escutas até mesmo clandestinas, 

muito utilizada em delações premiadas, que são negociadas entre advogados e o 



60 
 

ministério público federal, têm muitos dos seus conteúdos gravados em atas notariais 

e escrituras declaratórias. Até mesmo por autopreservação psiquiátrica, um paciente, 

em vias de cometer um homicídio, poderia fazer uma escritura declaratória, na qual, 

ele declara uma vontade homicida incontrolável podendo inclusive juntar laudos 

médicos para posteriormente requerer tratamento ao juízo e a sua própria interdição 

para se preservar.  

Ele continua: 

 

Hoje, a união “poliafetiva” viola o direito em vigência no país, que veda 
expressamente a possibilidade de mais de um vínculo matrimonial 
simultâneo e proíbe, por analogia, uniões estáveis múltiplas. O 
entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios também repele a 
existência de uniões estáveis simultâneas ao casamento. 

 

O relator fala da bigamia, como vimos anteriormente, que apesar de expressa 

proibição legal, não se confunde com poliafetividade. Portanto não há o que se falar 

em analogia, afinal o caso não é análogo e o entendimento jurisprudencial dos 

tribunais evocados por ele são de duas uniões estáveis concomitantes, ou seja, duas 

famílias distintas, não poliafetividade. Ainda que versasse sobre a poliafetividade 

estaria pautada em matéria de direito e não em condão regulamentador administrativo 

extrajudicial; e em finalizando ele afirma: 

 

Reconhecido que a sociedade brasileira apresenta a monogamia 
como elemento estrutural e que os tribunais repelem relacionamentos 
que apresentem paralelismo afetivo, é de se compreender que a 
autonomia da vontade das partes não é ilimitada e que a declaração 
de vontade contida na escritura pública não pode ser considerada. 

 

Várias declarações de vontade que são colocadas em escritura pública não 

podem ser consideradas, e nem por isso são vedadas. Nos casos sem previsibilidade 

legal o juízo irá decidir. Até mesmo caso seja aceita a poliafetividade no futuro, daqui 

a 30 anos, a escritura de união estável poliafetiva, mesmo sem eficácia jurídica serviria 

como censo quantitativo destas uniões, ajudaria a compreensão desta nova 

modalidade familiar e principalmente, as decisões firmadas em comprovações fáticas 

seriam eivadas de fé pública, autenticadas pelo notário. Ele termina seu voto falando 

dos direitos decorrentes da escritura: 

 Não podem advir direitos da escritura declaratória de “união poliafetiva”, pois 

seus efeitos não se equiparam aos efeitos de escritura pública declaratória de união 
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estável. Os declarantes podem afirmar seu comprometimento uns com os outros, mas 

o fato de declará-lo perante o tabelião não faz surgir nova modalidade familiar. 

O fato de advir ou não direitos não impedem sua lavratura; como antes vimos, 

se declarar casado, ou solteiro, ou declarar o seu amor perante um tabelião não fará 

do solteiro casado, nem do casado solteiro, nem romântico frio, nem do frio 

apaixonado. Tampouco a união estável comum tem algum valor, ainda que diante de 

um tabelião, se ela não existir de fato. Ela seria uma fraude, portanto nula de pleno 

direito. O relator em seu voto proíbe a lavratura de escritura pública de união estável 

poliafetiva: 

 

A escritura pública não tem o condão de criar direitos e uma nova 
estrutura familiar não se cria por mera declaração de vontade. Ante o 
exposto, julgo procedente o pedido de providências para determinar 
às corregedorias estaduais que proíbam a lavratura de escrituras 
públicas declaratórias de “união poliafetiva” e comuniquem esta 
decisão aos serviços notariais sob sua jurisdição. É o voto. 

 

3.2.2 “É Proibido Proibir” 
 

O placar final da votação foi de 7 votos pela proibição do registro de escrituras 

públicas de uniões poliafetivas, nos termos do voto do ministro relator, Joao Otávio de 

Noronha; 5 votos acompanhando a divergência parcial do conselheiro Aloysio Corrêa 

para permitir o registro, mas sem a equiparação com os direitos da união estável, e 

um voto totalmente divergente, do conselheiro Luciano Frota, pela improcedência do 

pedido. O voto do Ministro Aloysio Corrêa, que parece sensato, diz que permite o 

registro, sem, contudo gerar equiparação de direitos da união estável, como se o CNJ 

fosse um órgão que possuísse competência jurisdicional para tal, como o STF por 

exemplo. Os ministros do CNJ deveriam tão somente se ater a função disciplinar e 

administrativa e não na resolução de conflito de interesses pelas partes trazidos como 

nos demais órgãos do poder judiciário. Ou seja, este trabalho, apesar de reconhecer 

e conseguir provar que a presente votação pelo CNJ extrapolou o limite de suas 

atribuições, não esperava do órgão fiscalizador o reconhecimento da matéria de 

direito, tão somente a seu posicionamento correto acerca do tema sem devaneios 

jurídicos e teorias que o direito não alcança para ensejar a proibição de algo que 

jamais poderia ser proibido. 

Nas palavras de Berenice dias: 
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Não cabe outorgar no fundo uma atividade que é tipicamente 
jurisdicional, ou outorgar a um serventuário o direito de dizer o que as 
pessoas podem consignar ou não. O significado do julgamento é uma 
sentença de reprovabilidade com relação a algo que existe, sempre 
existiu e vai continuar existindo, com escritura pública ou sem escritura 
pública. No momento em que tais situações baterem às portas do 
Poder Judiciário caberá à Justiça dizer se existirão efeitos jurídicos 
daquela manifestação. É de lastimar que órgão administrativo maior 
do Poder Judiciário tenha uma visão tão conservadora da sociedade 
de fato, como ela é. 

  

3.3 Nadando contra a maré - Voto totalmente divergente 

 

 Um voto corajoso daquele que discorre contra a maioria parece refletir um olhar 

sereno e humano as mais diversas formas familiares e o reconhecimento da liberdade 

individual de cada qual, bem como a lucidez de esclarecer e deixar claro e cristalino o 

papel da corte neste julgamento. Em seu voto totalmente divergente pela 

improcedência do pedido o Ministro Luciano Frota quebra paradigmas evocando a 

magna carta como geradora de direitos e garantias individuais que se sobrepõe a 

atuação discricionária do Estado que deve zelar pela ausência do preconceito e a 

discriminação: 

 

O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou 
implícita em sentido contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do 
art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 
constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da 
Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como 
saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que 
não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 
permitido.  
 

 O Ministro em seu voto deixa mais do que claro que não há vedação legal 

expressa, e portando não havendo proibição, o Estado nada deveria fazer senão 

reconhecer os desiguais, trazendo o amparo jurídico necessário que venha a garantir 

sua dignidade: 

 

Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta 
emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a 
autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito 
à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito 
para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 
sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. 
Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da 



63 
 

privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. 
Cláusula pétrea. 
 

 No que tange ao conceito de família, o ministro afirma que a Constituição 

Federal não apresenta nenhum significado ortodoxo ou técnico-jurídico e sua 

interpretação não seria reducionista: 

 

O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial 
proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. 
Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo 
doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, 
ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. 
A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita 
sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, 
celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada 
que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com 
o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. 
Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos 
direitos fundamentais que a própria Constituição designa por 
“intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais 
heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de 
sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma 
autonomizada família. Família como figura central ou continente, de 
que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-
reducionista do conceito de família como instituição que também se 
forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição 
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do 
pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do 
Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto 
Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que 
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das 
pessoas. 
 

 Na afirmação, ele deixa claro que embora venha a discorrer sobre o conceito 

de família e apresentar seu entendimento enquanto jurista, a competência não seria 

do CNJ para a decisão do que seria considerado ou não família juridicamente, mas 

sim do Supremo Tribunal Federal, que embora competente para julgar, e ante um 

possível julgamento do STF, o ministro adianta que um pensamento contrário da 

suprema corte quanto ao reconhecimento desta nova modalidade familiar, não seria 

coerente uma vez que a constituição coíbe o preconceito quanto à orientação sexual. 

Ademais, ao julgar a possibilidade do reconhecimento de família que foi submetido ao 

julgo da corte constitucional, o ministro é enfático ao perceber que restou assentado 

o entendimento de que a orientação sexual não pode ser fator de discriminação no 

que tange à proteção jurídica do Estado. Também ficou estabelecido que o art. 226 
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da CF não aponta um rol taxativo para as entidades familiares, eis que também 

possível o enquadramento como união estável aquela formada por pessoas do 

mesmo sexo: 

 

É certo que a colenda Corte não tratou especificamente da união 
poliafetiva, até porque não era esse o objeto das ações analisadas, 
mas deixou aberta a possibilidade hermenêutica de reconhecimento 
jurídico desse modelo de relação, sobretudo considerando, como 
consta dos fundamentos da decisão paradigmática aludida, o 
entendimento firmado de que os vínculos jurídicos constituidores de 
entidades familiares se estabelecem pela afetividade, estabilidade e 
continuidade. 

 

 O Ministro depois de especificar e esclarecer seu pensamento firmado na 

jurisprudência da corte a qual a matéria deveria ser submetida, deixando claro que 

seu pensamento como jurista não poderia ultrapassar as esferas jurisdicionais de sua 

atribuição, neste caso como magistrado da matéria administrativa e sem competência 

para definição axiológica do conceito de família, expõe aos colegas que se recolham  

tão somente sobre a atuação dos cartórios não cabendo a corte decidir sobre os 

efeitos jurídicos das relações poliafetivas:  

 

O que aqui deve ser discutido é, apenas e tão somente, se podem os 
cartórios extrajudiciais lavrarem escrituras públicas contendo pactos 
de convivência poliafetiva, à luz do ordenamento jurídico pátrio. 

 

 O Ministro conclui que a mera formalização de declaração de vontade e a 

posterior proibição, acabaria por se tornar um mecanismo de exclusão e 

marginalização destes relacionamentos, atingindo diretamente no âmago da 

dignidade dos indivíduos contraentes destas relações, criticando os colegas que 

evocam normativas não abrigadas pela constituição, e que deveriam garantir a 

cidadania, mas em nome dela acabam por manter a desigualdade social e legitimada:  

A escritura pública nada mais é do que o instrumento jurídico de 
formalização de uma declaração de vontade, celebrado perante um 
Tabelião, a quem compete à lavratura, cujo escopo é o de conferir 
validade formal ao negócio jurídico e maior segurança jurídica aos 
interessados...” “...Proibir que se formalizem perante o Estado uniões 
poliafetivas com base em um conceito vetusto de entidade familiar, 
não abrigado pela Constituição, significa perpetuar uma situação de 
exclusão e de negação de cidadania que não se coaduna com os 
valores da democracia. 
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 O Ministro em seu voto parece cumprir o reflexo quantitativo do pensamento 

social e vota sem constrangimento de contrariar a grande maioria, sendo o único que 

se destacou não só pela divergência, mas por reconhecer a impossibilidade de julgar 

tanto no mérito da questão constitucional, tanto quanto criticar a pretensão de sua 

própria corte, de impedir um cidadão a exercer sua cidadania e calá-lo de manifestar 

sua vontade em nome da própria democracia que lhe deu voz.   

  



66 
 

 

 

Considerações finais 

 

Podemos perceber que vivemos em uma sociedade patriarcal culturalmente 

pautada em tradições religiosas, e famílias monogâmicas. O tema é recente em nossa 

sociedade brasileira e os escassos casos existentes, carregam em seu íntimo o medo 

do julgamento alheio e o escárnio moral a que seriam submetidos se tornados 

públicos. Por ser este um relacionamento que não diz respeito a ninguém que não 

seja os contraentes da união, esses pequenos e tímidos grupos vão sendo 

identificados e classificados nas nuances e espécimes de poliamor. 

 É claro que a presente votação reflete bem o pensamento social do contexto 

histórico atual. A sociedade sabe o que é justo, mas nem sempre o justo é o que nos 

convém. A maioria pode não querer o justo, por que o justo também pode representar 

ameaça. O medo do escândalo, do escárnio moral e da quebra das tradições sociais 

retraem os juristas de realizar o julgamento conforme o direito. O voto que deveria se 

ater tão somente a possibilidade ou não segundo a norma, passa a ter condão e 

conotação de permissão ou não da aceitação conforme o pensamento social.  

 Essa insegurança jurídica parece ser também necessária, para que, em 

terrenos nos quais o direito não alcança ou não contemplou, não se legitimem fatos, 

atos, intempéries ou impunidades em que a sociedade não está preparada para 

aceitar. Em nome da ordem social muitas vezes aniquila-se o direito para buscar a 

justiça, em outros casos aniquila-se a justiça em prol do direito e em muitos outros 

casos, aniquila-se ambos; é o que parece acontecer neste caso, na qual o barulho 

social foi pouco para que esta minoria de grupos fosse contemplada, quando que, se 

houvesse o reconhecimento e aceitação destes grupos na sociedade contemporânea, 

isto poderia acarretar em uma crise institucional que por ora, para o Estado, parece 

não valer apena. 

O conceito de família, como base da sociedade defendida pela constituição, é 

demasiadamente pautada em conceitos religiosos, assim como vimos, o matrimônio 

e o casamento que advieram das religiões e das crenças, gerando ritos e credos que 

o Estado não criou, copiou. Por isto, até mesmo para o Estado romper com o vínculo 

eclesiástico em seu processo de laicização necessário é a transformação cultural de 
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uma sociedade em constante evolução, e no que tange à relacionamentos os avanços 

foram moderados e conservadores. 

Os casais de pessoas do mesmo sexo receberam o apoio popular de diversos 

grupos em defesa e apoio ao combate ao preconceito e o mesmo não se deu com as 

escritura de união estável poliafetivas, pois os relacionamentos mais comuns são de 

um homem com duas mulheres. Esse tipo de relacionamento configura-se como uma 

ameaça no combate ao machismo e a equiparação de direitos, uma vez que denota 

uma relação de poder em que apesar de ser considerada uma só formação familiar, 

na maioria das vezes este relacionamento é heteronormativo, na qual existe um poder 

centralizador exercido pelo homem, que geralmente é o provedor e duas mulheres 

que apesar de consentirem e viverem juntas em harmonia e contribuindo para o lar, 

não se relacionam entre si. 

A poliafetividade é um fato social e não pode ser ignorado por não existir muitos 

adeptos. Sua forma de existência está firmada no comum acordo e no consentimento, 

no desejo. Sua formação familiar e seus efeitos devem ser voltados a amparar aqueles 

que dela integram e não as formas e estruturas tradicionais ditadas pelo Estado, que 

em nada tem a ver com isto. Por outro lado, o art. 226 da CF não aponta um rol taxativo 

para as entidades familiares. Negar a existência destes grupos é amordaça-los 

condenando-os a clandestinidade como antes aconteceu com o casamento após o 

desquite, o divórcio, a união estável, a união estável homoafetiva e o casamento 

homoafetivo. Para a Desembargadora Maria Berenice Dias do IBDFAM o 

reconhecimento da união estável poliafetiva é questão de tempo: 

  

Não é condenando à invisibilidade que vai se determinar posturas ao 
agir das pessoas. Os exemplos são muitos, desde os concubinatos, 
que eram alijados até virarem união estável reconhecida como família, 
às uniões homoafetivas e as famílias simultâneas, que ao menos no 
âmbito da Justiça Federal já estão sendo reconhecidas.  Porque as 
relações poliafetivas devem ficar fora de uma eventual tutela jurídica? 
Tenho certeza que daqui a alguns anos esse impedimento será 
superado. A Justiça, um dia, vai tratar esses relacionamentos como 
uma união estável plural distribuindo obrigação a todos e 
reconhecendo direito de todos.  

  

Este trabalho em sua apresentação pôde discorrer sobre a atividade notarial e 

registral mostrando que a presença dos notários e registradores antecedem ao 

Estado, e que em analogia, a própria legislação é lavrada por alguém que faz o papel 

de notário, apesar de não sê-lo. Ou seja, quem gera direitos e legisla é o legislador, 
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quem formula entendimentos e posterior jurisprudência é o juiz, o notário não tem 

condão de gerar direitos nem jurisprudência. Ele formaliza a vontade das partes, 

certifica, da fé, autentica os fatos e dá forma legal e solene aos atos notariais. 

Escrituras de natureza declaratória de manifestação de vontade não possuem 

restrição como os contratos que precisam que sejam possíveis juridicamente, e sua 

vedação extrapola os limites jurisdicionais do estado na legislação do desejo e na 

manifestação de vontade, ou seja, uma censura que atinge diretamente a dignidade 

da pessoa humana, o direito a intimidade, a autonomia da vontade e configura-se um 

ato atentatório a dignidade da justiça e ao Estado democrático de Direito. 

 

Não cabe outorgar no fundo uma atividade que é tipicamente 
jurisdicional, ou outorgar a um serventuário o direito de dizer o que as 
pessoas podem consignar ou não. O significado do julgamento é uma 
sentença de reprovabilidade com relação a algo que existe, sempre 
existiu e vai continuar existindo, com escritura pública ou sem escritura 
pública. No momento em que tais situações baterem às portas do 
Poder Judiciário caberá à Justiça dizer se existirão efeitos jurídicos 
daquela manifestação. É de lastimar que órgão administrativo maior 
do Poder Judiciário tenha uma visão tão conservadora da sociedade 
de fato, como ela é. (Dias, 2018)  

 

Como pensadores do direito devemos problematizar e entender as evoluções 

sociais dos enlaces emocionais do cotidiano, sendo fundamental antever a base 

epistemológica das novas formações familiares e as nuances jurídicas e sociológicas 

destes grupos que almejam receber o status de Família. Devemos combater pela 

defesa do Estado de direito e vigiar os abusos cometidos em nome dele. Portanto e 

para tanto, as ciências sociais e a academia devem estar atentas para a necessidade 

da transcendência dos limites jurisprudenciais da atualidade e a previsibilidade futura 

de flexibilização da norma ou até mesmo a mudança da literalidade da lei e seu 

entendimento consolidado. 

“A gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda a forma de 

amor.” (Lulu Santos) 
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