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"A sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições". 

Jürgen Habermas 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o conceito de Poliafetividade, que envolve a 

realidade das relações conjugais compostas por três pessoas ou mais. Também conhecida 

como “união poliafetiva” ou “poliamorosa”, esta modalidade de relacionamento legítima gera 

consequências legais. É analisado se este modelo familiar pode ou não ser reconhecido diante 

dos atuais conceitos propostos pelo ordenamento jurídico e pela doutrina, dentro do Direito de 

Família e das Sucessões. Para isto, será estudado, em um primeiro momento, o processo 

histórico que envolve o conceito de Família, para a melhor compreensão do instituto. Após, o 

estudo terá foco na conceituação de família através da previsão legal e constitucional, além 

das diferentes concepções formuladas pela doutrina. Faremos, ainda a análise dos conceitos 

de monogamia e poligamia, traçando um paralelo com as relações poliafetivas. No 

seguimento do tema, será aclarada a união estável, de forma geral, com seu breve histórico e 

características, além de outros modelos de relacionamento considerados alternativos. Por fim, 

será explicada a união poliafetiva, seus principais fundamentos e sua possibilidade ou não de 

reconhecimento pelo ordenamento jurídico, com base na análise do primado da monogamia, 

da afetividade e da dignidade da pessoa humana.  

 

Palavras-Chave: Família. Direito de Família. Direito das Sucessões. União Estável. 

Poliafetividade. União Poliafetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work has the objective of analyzing the concept of Polyaffectiveness, which 

involves the reality of conjugal relationships composed of three or more persons. Also known 

as "polyaceous union" or "polyamory", this type of legitimate relationship generates legal 

consequences. We will analyze if this familiar model can or not be recognized before the 

current concepts proposed by the legal order and the doctrine, within the Family Law and 

Succession. For this, the historical process that involves the concept of Family, for the better 

understanding of the institute. After, the study will focus on the conceptualization of family 

through legal and constitutional prediction, besides the different conceptions formulated by 

the doctrine. We will also analyze the concepts of monogamy and polygamy, drawing a 

parallel with poliaffective relations. Following the theme, it will be clarified the stable union, 

in general, with its brief history and characteristics, as well as other models of relationships 

considered as alternatives. Finally, it will be explained the poly-union, its main foundations 

and its possibility or not of recognition by the legal system, based on the analysis of the 

primacy of monogamy, affectivity and dignity of the human person. 

 

Keywords: Family. Family right. Succession Law. Stable union. Polyactivity. Poliaffective 

Union. 
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INTRODUÇÃO  
 

 A Poliafetividade é um fenômeno social e, por isso, nos permite apresentar 

justificativas claras e precisas para a positivação desta no conjunto normativo pátrio, 

garantindo seus efeitos jurídicos, tanto no que concerne ao Direito de Família, quanto ao 

Direito das Sucessões, contribuindo assim com a justiça social. Importante, também, oferecer 

elementos sociológicos que justifiquem sua positivação, analisando, em paralelo, as fontes 

primárias e secundárias, nesse caso, a revisão do conjunto bibliográfico que trata das relações 

de afeto e as decisões jurisprudenciais acerca do tema. 

 O processo de evolução social nos permite legitimar novas formas de relação, 

respeitando todos os valores morais e os costumes sociais. E a legitimidade no plano 

pragmático das relações sociais exige também a legalidade destas, pois no sentido objetivo, e 

não puramente subjetivo, são as leis que promovem o reconhecimento jurídico e, por 

conseguinte, efetuam a mais plena justiça social. A normatização estatal não representa 

concordância coercitiva de todo cidadão ao modus vivendi alheio, mas apenas a reparação de 

injustiças que são promovidas diuturnamente contra os indivíduos que ainda não são 

amparados pelo Direito Positivo. No mérito da Poliafetividade, repara situações em que um 

dos partícipes é excluído do amparo legal, seja no modelo mais comum de relação poliafetiva, 

o trisal, seja em modelos com maior número de integrantes. Não está em questão o fato 

motivador da segregação a um cônjuge, mas a própria consequência diretamente deletéria a 

essa partícipe, seja na separação, seja no óbito de um dos integrantes, muitas vezes o principal 

provedor da relação.   

 Nem sempre existe legitimidade nas leis que são criadas no nosso país. Em paralelo, 

muitas situações socialmente legítimas ou fatos advindos destas não são amparados pelo 

Poder Legislativo no Brasil. Corrigir injustiças em favor de pessoas que diversas vezes veem 

seu direito tolhido nos campos familiar e sucessório é demasiadamente necessário. A 

aprovação social acerca de um comportamento conjugal é secundária, sendo prioritário o 

reconhecimento legal de costumes ainda minoritários dentro da nossa tradição monogâmica, 

porém reais e legítimos, sendo partícipes destes, cidadãos que pagam seus impostos e 

cumprem com as leis.  O Estado deve buscar uma sociedade equânime, salvaguardando 

direitos básicos para cidadãos que representam uma minoria que faz parte do contexto social, 
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político, econômico e cultural brasileiro, em suma, de todo um arcabouço estrutural que 

constrói o nosso país. O tratamento desigual dentro do conjunto normativo é um desserviço à 

promoção da mais autêntica cidadania.  

 Este trabalho monográfico promoverá a melhor compreensão do fenômeno da 

pluralidade afetiva e seus efeitos sociais. Deve-se ter uma visão plural e não singular no que 

concerne ao conceito de relacionamento conjugal, pois a sociedade se apresenta realmente 

com essa diversificação.  O Estado, por sua vez, deve promover a equanimidade jurídica, ou 

seja, a própria justiça, no que se refere não somente ao Direito das Famílias, mas também ao 

Direito das Sucessões, considerando as novas modalidades de relacionamento, estando nesse 

bojo a Poliafetividade. Urge se desenvolver um debate que reconheça as mais variadas formas 

de relação afetiva, como um instrumento de promoção da justiça social, não obstante o 

conservadorismo cultural que minora direitos fundamentais, em especial, todas as formas de 

comportamento que se apresentam como dissonantes da retidão padronizadora de costumes, 

majoritária no Brasil. A finalidade precípua deste debate será contribuir com o processo de 

reconhecimento das mais diversas formas de afeto, normatizando essas práticas afetivas, até 

hoje segregadas pela cultura padronizadora, demonstrando através de fatos e análises em 

geral, o quão importante será esse reconhecimento, no caso, do Estatuto da Poliafetividade.   

 Importante efetuar, com base nos princípios da igualdade, da não discriminação e da 

preservação da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento judicial das uniões 

poliafetivas como entidades familiares, aplicando-se às mesmas, por analogia, os regramentos 

da união estável. Nesta acepção, o STF já reconheceu as relações homoafetivas, no 

julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132, julgadas em 04 de maio de 2011, o que abre 

precedente para um reconhecimento futuro das uniões poliafetivas. Há, também, de se 

observar um processo natural em que o direito se molda à sociedade. Os fatos surgem no 

tecido social e são regulados pelo direito processualmente, acompanhando a evolução dos 

comportamentos. O divórcio outrora fora ilegal, a união estável mal vista pelo direito, assim 

como o casamento entre pessoas do mesmo sexo também o fora. Contudo, com a relevância 

de tais fatos no contexto social, viu-se o ordenamento jurídico compelido a regular estes. A 

união poliafetiva sem dúvida alguma, entra nessa realidade, bem como, o próprio Direito de 

Família e das Sucessões.  

 A sociedade brasileira observa a concretude dessa nova realidade das relações 

poliafetivas com as formalizações da união estável de trisais, tanto no interior de São Paulo, 



13 
 

quanto na cidade do Rio de Janeiro no ínterim entre 2012 e 2016. Infelizmente, a decisão do 

CNJ em acatar um Pedido de Providências da ADFAS (Associação de Direito de Família e 

das Sucessões) no sentido de impossibilitar o reconhecimento da Poliafetividade como 

entidade familiar, com a consequente proibição da lavratura de escrituras de uniões 

poliafetivas por Tabelionatos de Notas, foi na contramão do processo de reconhecimento 

salutar dessas relações. 

 A dicotomia que coloca em posições antagônicas, referências do Direito de Família 

como Maria Berenice Dias e Regina Beatriz Tavares da Silva, nos mostra o quanto será árdua 

a luta em prol do amparo das relações poliafetivas pelo conjunto jurídico pátrio e, em 

paralelo, a dificuldade da inserção desse reconhecimento por uma sociedade majoritariamente 

conservadora, com pinceladas de reacionarismo nas suas atitudes.  

 Um trabalho que pretende discorrer sobre a evolução do Direito da Família e a 

possibilidade de acatamento das relações poliafetivas no mesmo bojo de conquistas que outras 

modalidades de relação, como a homossexual, por exemplo, com posterior reconhecimento 

legal e consequentes efeitos jurídicos, necessita de uma análise conjuntural. Essa análise 

levará em consideração importantes aspectos históricos, tanto dentro do próprio conceito de 

Direito de Família quanto no processo de reconhecimento das modalidades de relacionamento 

consideradas não convencionais pelos costumes sociais dominantes. No Direito de Família, 

ponderando diferentes definições em consonância com linhas de vertente ideológica, da mais 

conservadora à mais progressista. No reconhecimento de modelos de relação considerados 

alternativos ou estereotipados socialmente, como a Poliafetividade, mostrando que o amparo 

legal não significa imposição da aprovação do costume minoritário pela sociedade, mas 

apenas a promoção da mais autêntica justiça.  

 A Poliafetividade é uma realidade social, sendo importante esclarecer um aspecto que 

é fundamental para diferenciá-la do que estigmaticamente chamam de poligamia: o núcleo 

familiar. Enquanto que na relação poliafetiva há um único núcleo fixo, na relação poligâmica 

existe mais de um núcleo familiar, não havendo vínculo afetivo entre todos os partícipes. 

Melhor dizendo, na união poliafetiva são exigidos o afeto e a consciência de que todos são 

partícipes de uma única relação, ao passo que na poligamia há um casamento ou união estável 

entre um casal e uma relação paralela entre um membro dessa relação matrimonial e alguém 

estranho ao relacionamento dito oficial. Se há na relação poligâmica o que coloquialmente 

chamamos de traição ou formalmente adultério, não temos autoridade para tal. Talvez na 
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nossa tradição monogâmica, a poligamia seja automaticamente uma relação onde sobrevive 

um adultério, mas em outras culturas existem relações poligâmicas desprovidas de adultério, 

como em alguns países de matriz religiosa islâmica. Ademais, o mérito da nossa análise é dar 

legalidade às relações poliafetivas, onde o afeto é elemento substancial da união e a 

consciência de que todos são partícipes de um relacionamento afetivo e matrimonial é 

condição sine qua non para sua legitimidade.  

 A positivação das relações poliafetivas será importante para o reconhecimento legal e 

consequente amparo dos membros que a compõem. Não somente o reconhecimento na seara 

do Direito de Família como também na seara do Direito das Sucessões e do Direito 

Previdenciário. A normatização dessas uniões legítimas promoverá a justiça para aqueles que 

até então se veem desamparados frente a situações de separação ou morte de um ou mais 

cônjuges, considerando a realidade da configuração da família poliafetiva. 

 Entender o Trisal como uma realidade social, a multiplicidade das relações 

poliafetivas, não as reduzindo como um trio de partícipes, embora seja esse o modelo mais 

comum e discorrer sobre modelos de promoção do direito sucessório serão objetivos 

fundamentais a serem alcançados após a leitura deste trabalho. Conceitos como 

Poliafetividade, Triação de Bens, União Putativa, Fato Social, etc., serão explorados para uma 

maior compreensão da realidade poliafetiva e sua urgente positivação pelo Legislativo 

brasileiro. 

 O método de pesquisa será dialético, investigando a realidade relacionada às 

contradições sociais. Estudando as doutrinas do Direito de Família, analisando fontes 

históricas e sociológicas sobre o fenômeno da Poliafetividade, bem como, decisões 

jurisprudenciais, achamos todo o arcabouço necessário para legitimar o Estatuto das relações 

poliafetivas. 
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1. OS MODELOS DE FAMÍLIA NA LINHA DO TEMPO 

 

1.1 – O conceito de Família 

 

 De acordo com Caio Mário Pereira, Família em sentido genérico e biológico é o 

conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum; em senso estrito, a família se 

restringe ao grupo formado pelos pais e filhos; e em sentido universal é considerada a célula 

social por excelência1. 

 Maria Helena Diniz destaca de maneira claramente conservadora, embora permissiva a 

pequenas adaptações provindas do costume, o conceito de Família num sentido mais técnico e 

vinculado tanto à definição juridicista quanto à visão tradicional. Juridicamente, Diniz 

encontra três acepções fundamentais do vocábulo Família: a amplíssima, a lata e a restrita. 

Família é, no sentido amplíssimo do conceito, a instituição que abrange todos os indivíduos 

que estiverem ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade, chegando a incluir 

estranhos (como os empregados domésticos). No sentido lato, além dos cônjuges ou 

companheiros, e de seus filhos, o complexo familiar abrange os parentes da linha reta ou 

colateral, bem como os afins (parentes do cônjuge ou companheiro). Na significação restrita, 

é a Família o conjunto de pessoas unidas pelos laços do matrimônio e da filiação, ou seja, 

unicamente os cônjuges e a prole. Observa-se que, embora justa e reconhecidamente, pode-se 

observar o esforço da consagrada jurista em considerar três modalidades de conceito para a 

instituição familiar, ainda assim, todos estes orbitam no espaço tradicional, sem dialogar com 

as novas formas de configuração familiar2. 

 Ademais, o conceito de Família não é inflexível e, portanto, se constrói conforme o 

processo histórico-social que se desenvolve, absorvendo as transformações pelas quais a 

sociedade experimenta. É um conceito que, por características peculiares do tecido social, 

jamais poderá ser estático. Maria Berenice Dias3 fala na adoção de uma “visão pluralista” do 

termo para que sejam contemplados todos os modelos de família existentes. Para tanto, se faz 

necessário perceber que o elemento comum e formador de tantos modelos é o affectio. É 

                                                           
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. V. V -. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2007. 
2 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, V. 5– 30. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p.24. 
3 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 

39. 
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imperativo ter uma visão pluralista da família que abrigue os mais diversos arranjos 

familiares, devendo-se procurar o elemento que permite enlaçar no conceito de entidade 

familiar todos os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, 

independentemente de sua conformação. Esse referencial só pode ser identificado no vínculo 

que une seus integrantes.  

 Maria Berenice Dias4 destaca que o envolvimento emocional que leva a subtrair um 

relacionamento do âmbito do direito obrigacional - cujo núcleo é à vontade - para inseri-lo no 

direito das famílias, que tem como elemento estruturante o sentimento do amor que funde as 

almas e confunde patrimônios, gera responsabilidades e comprometimentos mútuos. Esse é o 

divisor entre o direito obrigacional e o familiar: os negócios têm por substrato exclusivamente 

à vontade, enquanto o traço diferenciador do direito da família é o afeto. Em síntese, Maria 

Berenice Dias afirma, na sua obra, que família é um grupo social fundado essencialmente nos 

laços de afetividade após o desaparecimento da família patriarcal, que desempenhava funções 

procriativas, econômicas, religiosas e políticas5.  

 

1.2 – A Família e suas espécies: um olhar plural e atual 

 

 Pelo Código Civil de 1916, família era constituída tão somente pelo casamento. O 

legislador via no casamento a única forma de família. Com o transcorrer dos anos, novas 

espécies de família foram sendo reconhecidas pelo legislador. A Constituição Federal de 

1988, ao lado do casamento, trouxe o reconhecimento da União Estável e da família 

monoparental6.  

 A família é a base da sociedade e recebe particular proteção do Estado, conforme 

artigo 226, caput, da Constituição Federal. Mister destacar que novas relações familiares vêm 

sendo reconhecidas. As transformações sociais vêm trazendo à baila novas estruturas 

familiares, as quais objetivam, conforme Maria Berenice Dias7, no atendimento do afeto, 

solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor. Esclarece a referida autora que ao 

legislador é imposto o dever de implementar as medidas cabíveis para a consecução da plena 

                                                           
4 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 

39. 
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2007. 
6 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) 
7 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2007, p. 34. 



17 
 

constituição e desenvolvimento das famílias. Daí o termo correto para o arcabouço jurídico 

que envolvem as modalidades familiares ser Direito das Famílias.  

 Quando se pensa em família, lembra Maria Berenice Dias, sempre se pensa em “um 

homem e uma mulher unidos pelo casamento e cercados de filhos”. Esta realidade se 

modificou. É o surgimento de novos modelos de famílias. Esclarece: 

 

O pluralismo das relações familiares – outro vértice da nova ordem jurídica – 

ocasionou mudanças na própria estrutura da sociedade. Rompeu-se o aprisionamento 

da família nos moldes restritos do casamento, mudando profundamente o conceito 

de família. A consagração da igualdade, o reconhecimento da existência de outras 

estruturas de convívio, a liberdade de reconhecer filhos havidos fora do casamento 

operaram verdadeira transformação na família. 8 

 

 Anteriormente, o casamento era o marco identificador da família, agora preponderam 

o sentimento e o vínculo afetivo. Assim, não mais se restringe aos paradigmas de casamento, 

sexo e procriação. 

 O Código Civil de 2002 retrata apenas alguns modelos de família. Atualmente, há 

projeto de Lei disciplinando mais profundamente a matéria. É o Estatuto da Famílias (PLS 

470/2013). 

 Pode-se classificar as espécies de família, em consonância com a visão atual e 

pluralista da doutrina pátria, da seguinte forma: Família Matrimonial (Casamento); 

Concubinato; União Estável ou União Heteroafetiva; Família Monoparental; Família 

Anaparental; Família Pluriparental; Eudemonista; Família ou União Homoafetiva; Família 

Paralela; Família Unipessoal. 

 Importante fazer uma análise sucinta de cada um dos tipos de família. 

 

a) Família Matrimonial – Casamento 

 

 Conforme Vitor Frederico Kümpel9 expõe, a família matrimonial decorre do 

casamento como ato formal, litúrgico. Surgiu no Concílio de Trento em 1563, através da 

Contrarreforma da Igreja. Até 1988, era o único vínculo familiar reconhecido no país. Duas 

teorias se formam: a primeira, aponta ser o casamento o principal vínculo de família. Os 

adeptos desta corrente apontam que os artigos 226, §§1º e 2ª da CF topograficamente 

                                                           
8 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 39. 
9 KÜMPEL, Vitor Frederico. Palestra ministrada em 21/01/2008 no Curso do professor Damásio de Jesus. 
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privilegiam o casamento. Em verdade, o artigo 226, §3º10, da Constituição Federal, ao 

estabelecer que a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento, de certa 

forma, dá o tom da preferência do Constituinte pelo casamento. Por outro turno, a segunda 

corrente, defendendo o princípio da isonomia entre os vínculos familiares, estabelece ser o 

casamento apenas uma das formas de família. Fulcra sua tese nos artigos 5º e 226 da CF, bem 

como no projeto do Estatuto das Famílias (Projeto nº 2.285/2007). 

 

b) Concubinato 

 

 O Código Civil denomina de concubinato as relações não-eventuais existentes entre 

homem e mulher impedidos de casar, sendo essa definição taxativamente apresentada no 

artigo 1727 do CC, in verbis: 

 

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

casar, constituem concubinato. 

 

 Estão impedidos de casar, forte no artigo 1521 do Código Civil: 

 

Art. 1.521. Não podem casar: 

 

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

II - os afins em linha reta; 

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

adotante; 

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

inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

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

homicídio contra o seu consorte. 

 

 Para fins didáticos, considera-se concubinato apenas as hipóteses previstas no artigo 

1521, incisos I a V e VII. A respeito, Maria Helena Diniz: 

 

O concubinato impuro ou simplesmente concubinato dar-se-á quando se 

apresentarem relações não eventuais entre homem e mulher, em que um deles ou 

ambos estão impedidos legalmente de casar. Apresenta-se como: a) adulterino (...) 

se se fundar no estado de cônjuge de um ou de ambos os concubinos, p. ex., se 

                                                           
10 § 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. 
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homem casado, não separado de fato, mantiver ao lado da família matrimonial uma 

outra; ou b) incestuoso, se houver parentesco próximo entre os amantes. 11 

 

 O Código Civil repudia o concubinato, tendo o artigo 1642, inciso V, apontado: 

 
Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher 

podem livremente: (...) 

 

V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo 

outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos 

pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco 

anos; (...) 

 

 O concubinato não vem protegido pelo projeto do Estatuto das Famílias. 

 

c) União Estável 

 

 União Estável é a relação entre homem e mulher que não tenham impedimento para o 

casamento. A grande característica é a informalidade e, em regra, ser não-registrada, embora 

possa obter registro. No artigo 1723, o Código Civil a reconhece e a define: 

 

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. 

 

 Pode-se também denominá-la de união heteroafetiva, diferente na sua estruturação da 

união homoafetiva. Ademais, desnecessária essa denominação ao nosso ver, uma vez que se 

uma união entre duas pessoas, independentemente do gênero, é estável, ambas as modalidades 

devem ser consideradas nessa nomenclatura.  

 O Código Civil, em seu artigo 1723, §1º, considera união estável a relação existente 

entre aqueles que possuem casamento anterior não dissolvido formalmente. É o que se chama 

de separados de fato. Venosa12 anota a importância da convivência entre homem e mulher, de 

forma não passageira nem fugaz, em convívio como se marido e esposa fossem. Tais 

características a diferem da união de fato. 

                                                           
11 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 12ª ed., 2006, p. 1413. 
12 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família, V. VI, 8. ED. São Paulo: 2008,  p. 37. 
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d) Família Paralela 

 

 A família paralela é aquela que afronta a monogamia, realizada por aquele que possui 

vínculo matrimonial ou de união estável.  O Código Civil denomina de concubinato as 

relações não-eventuais existentes entre homem e mulher impedidos de casar. O artigo 1521 

refere que não podem casar as pessoas casadas. Preferimos denominar este concubinato de 

família paralela, para diferenciá-lo do concubinato em que existe apenas uma família. 

 Portanto, na família paralela, um dos integrantes participa como cônjuge de mais de 

uma família. Caso o impedimento seja o casamento anterior, apresentam-se duas situações: 

será União Estável se o casamento foi faticamente desfeito ou será concubinato (na 

modalidade união paralela) se o casamento anterior coexista com o novo relacionamento. 

Maria Berenice Dias anota ser a união paralela um relacionamento de afeto, repudiado pela 

sociedade. Não obstante, obtempera: 

 

Os relacionamentos paralelos, além de receberem denominações pejorativas, são 

condenados à invisibilidade. Simplesmente a tendência é não reconhecer sequer sua 

existência. Somente na hipótese de a mulher alegar desconhecimento da duplicidade 

das vidas do varão é que tais vínculos são alocados no direito obrigacional e lá 

tratados como sociedades de fato. (...) Uniões que persistem por toda uma 

existência, muitas vezes com extensa prole e reconhecimento social, são 

simplesmente expulsas da tutela jurídica. (...) Negar a existência de famílias 

paralelas – quer um casamento e uma união estável, quer duas ou mais uniões 

estáveis – é simplesmente não ver a realidade”.13 

 

 

e) Família Monoparental 

 

 Família Monoparental é a relação protegida pelo vínculo de parentesco de ascendência 

e descendência. É a família constituída por um dos pais e seus descendentes. Possui albergue 

constitucional, artigo 226, §4º: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 Em suma, é a relação existente entre um dos pais e sua descendência. Tal família vem 

disciplinada no artigo 69, §1º, do Projeto do Estatuto das Famílias, não encontrando ainda 

assento no Código Civil.  

                                                           
13 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 48. 
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O Projeto do Estatuto das Famílias a define no artigo 69, §1º: “ Família monoparental é 

a entidade formada por um ascendente e seus descendentes, qualquer que seja a natureza da 

filiação ou do parentesco. ” 

 

f) Família Anaparental 

 

 Família Anaparental é a relação que possui vínculo de parentesco, mas não possui 

vínculo de ascendência e descendência. É a hipótese de dois irmãos que vivam juntos. Tal 

família vem disciplinada no artigo 69, caput, do Projeto do Estatuto das Famílias, in verbis: 

“As famílias parentais se constituem entre pessoas com relação de parentesco entre si e 

decorrem da comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar. 

 A respeito, esclarece Maria Berenice Dias: “A convivência entre parentes ou entre 

pessoas, ainda que não parentes, dentro de uma estruturação com identidade de propósito, 

impõe o reconhecimento da existência de entidade familiar batizada com o nome de família 

anaparental. ”14 

 Como exemplo de família anaparental, pode-se destacar: dois irmãos que residam 

juntos; João e Maria, irmãos, residindo com seu primo Francisco; tio Donald e seus sobrinhos 

Huguinho, Zezinho e Luizinho, como é o clássico exemplo da Disney. 

 

g) Família Pluriparental 

 

  Família Pluriparental é a entidade familiar que surge com o desfazimento de anteriores 

vínculos familiares e criação de novos vínculos. Esmiuçando o conceito, Maria Berenice 

Dias: 

A especificidade decorre da peculiar organização do núcleo, reconstruído por casais 

onde um ou ambos são egressos de casamentos ou uniões anteriores. Eles trazem 

para a nova família seus filhos e, muitas vezes, têm filhos em comum. É a clássica 

expressão: os meus, os teus, os nossos...15 

 

 Maria Berenice Dias16, de forma bastante feliz, refere que família pluriparental resulta 

de um mosaico de relações anteriores. Como exemplo, destaca-se a família formada por João, 

Gabriel e Rafael (filhos oriundos de anterior relacionamento de João), por sua esposa 

                                                           
14 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 46. 
15 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 48. 
16 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 47. 
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Penélope, Ana Carolina (filha de relacionamento anterior de Penélope), e Victor, filho de João 

e Penélope). 

 O Projeto do Estatuto das Famílias a define no artigo 69, §2º:”Família pluriparental é a 

constituída pela convivência entre irmãos, bem como as comunhões afetivas estáveis 

existentes entre parentes colaterais”. 

 

h) Eudemonista 

 

 Família Eudemonista é aquela decorrente do afeto. O conceito de Eudemonismo está 

relacionado a um sistema moral que tem por fim a felicidade do homem. O epicurismo e o 

estoicismo são eudemonismos. Em suma, é um sistema ou teoria filosófico-moral segundo a 

qual o fim e o bem supremo da vida humana é a felicidade. A eudemonia é uma ética baseada 

na noção aristotélica de “eudaimonia” ou felicidade humana. Embora próxima da “ética da 

virtude”, essa abordagem distingue-se daquela quando é eliminada a identificação grega entre 

a ação virtuosa e a felicidade. O eudemonismo pode também variar conforme as noções do 

que é, de fato, a felicidade. Assim, os cirenaicos acentuam o prazer sensual; os estoicos 

salientam o desapego em relação a bens mundanos, como a riqueza e a amizade. Tomás de 

Aquino dá mais atenção à felicidade como contemplação eterna de Deus e assim por diante. 

 Acerca da eudemonia, Maria Berenice Dias observa: 

 

Surgiu um novo nome para essa tendência de identificar a família pelo seu 

envolvimento efetivo: família eudemonista, que busca a felicidade individual 

vivendo um processo de emancipação de seus membros. O eudemonismo é a 

doutrina que enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade. A absorção 

do princípio eudemonista pelo ordenamento altera o sentido da proteção jurídica da 

família, deslocando-o da instituição para o sujeito, como se infere da primeira parte 

do § 8º do art. 226 da CF: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 

cada um dos componentes que a integram. 17 

 

i) Família ou União Homoafetiva 

 

 Família Homoafetiva é aquela decorrente da união de pessoas do mesmo sexo, as 

quais se unem para a constituição de um vínculo familiar. O Projeto do Estatuto das Famílias 

a define no artigo 68: 

 

                                                           
17 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 52/53. 
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Art. 68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de mesmo 

sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de 

constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras concernentes à união 

estável. 

 

 Venosa18 refuta a possibilidade de reconhecimento da família homoafetiva como 

entidade familiar, sendo apenas possível o reconhecimento de reflexos patrimoniais. 

 Maria Berenice Dias, em sentido contrário, obtempera: “A nenhuma espécie de 

vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de conferir status de família, merecedora da 

proteção do Estado, pois a Constituição (1º,III) consagra, em norma pétrea, o respeito à 

dignidade da pessoa humana.”19 

 A União Homoafetiva restou expressamente reconhecida na Lei Maria da Penha (Lei 

Federal nº 11.340/2006 – Lei da Violência Doméstica), em seu artigo 5º: 

 

Artigo 5º: Para efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

Parágrafo único: As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 

 

 Em recente decisão, o STJ reconheceu a validade da união homoafetiva (REsp 

820.475)20. Dessa forma, a Lei penal reconhece a proteção da Lei Maria da Penha às uniões 

homoafetivas femininas. Cumpre destacar que ao legislador não compete fazer juízo 

valorativo a respeito destas Uniões, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

devendo disciplinar estas “relações jurídicas de afeto” e suas consequências no mundo 

jurídico. 

 

                                                           
18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. Cit. pp. 408/409. 
19 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 45. 
20 01 de 2019, disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/849523/recurso-especial-resp-820475-rj-

2006-0034525-4 
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j) Família Unipessoal 

 

 Família unipessoal é a composta por apenas uma pessoa. Recentemente, o STJ lhe 

conferiu à proteção do bem de família, como se infere da Súmula 364: O conceito de 

impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas 

solteiras, separadas e viúvas. (03/11/2008)21. 

 Euclides de Oliveira22 destaca que a proteção dada pela referida Súmula se dá em 

resguardo ao direito constitucional de moradia. 

 Portanto, o direito de família está reconhecendo novas espécies de família. Pelo 

Código Civil de 1916, família era constituída tão-somente pelo casamento. Com o transcorrer 

dos anos, novas espécies de família foram sendo reconhecidas pelo legislador. As 

transformações sociais vêm trazendo à baila novas estruturas familiares, as quais objetivam, 

conforme Maria Berenice Dias, no atendimento do afeto, solidariedade, lealdade, confiança, 

respeito e amor.  

 Por conseguinte, deve o legislador facilitar o reconhecimento das relações fáticas 

existentes entre os indivíduos, sendo-lhe defeso fazer juízo valorativo a respeito destas 

Uniões, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo mister disciplinar 

estas “relações jurídicas de afeto” e suas consequências no mundo jurídico. 

 

1.3 – Os paradigmas familiares 

 

A ascensão do paradigma patriarcal de família na Antiguidade Clássica revelou-se como 

um modelo monogâmico, onde o homem era o pater família, tendo características tenuemente 

diferentes entre gregos e romanos. O homem como dominante era o sustentáculo familiar, que 

salvaguardava os interesses da esposa e dos filhos, através do “vitae necisque potestas” – 

poder da vida sobre a morte – sendo este estendido aos escravos. A discrepância entre homens 

e mulheres, no que concerne aos direitos, era fulgente. A mulher tinha o único papel de 

procriar e cuidar do lar e dos filhos, enquanto o homem era considerado a base da instituição 

                                                           
21 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. STJ - Súmula 364. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 31 out. 2008. 

Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=237.21501&seo=1>. Acesso em: 22 jun. 

2019. 
22 OLIVEIRA, Euclides de. Agora é Súmula: bem de família abrange imóvel de pessoa solteira. Revista Boletim 

do Direito Imobiliário. São Paulo, ano XXIX, nº 11, abril de 2009, p. 35. 
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familiar e o único com direito de romper o matrimônio. A fêmea deveria ser fiel e 

subserviente ao macho, pois a mesma era um mero instrumento de reprodução.  

 

Em síntese: 

A família grega se configura monogâmica, sendo a figura do homem predominante 

sobre a da mulher, e a finalidade expressa daquela é a de procriar filhos, tendo esses 

a posse dos bens do genitor. Nessa modalidade familiar, apenas o homem pode 

romper o matrimônio, e somente este possui o direito de possuir várias mulheres. Já 

a figura feminina deve ser extremamente fiel ao seu marido, sendo apenas um 

instrumento de reprodução, devendo tolerar todas as atitudes masculinas. A 

característica fundamental dessa modalidade familiar encontra-se no poder paterno, 

o qual todos os seus membros, estão submetidos às vontades do pater família. 23 

 

No medievo, o Direito, como um todo, era influenciado pela religião, que com sua 

autoridade e poder dizia-se intérprete de Deus na Terra. Num primeiro e curto momento, a 

Igreja Católica pregava o celibato para todos os indivíduos e não tinha nem o casamento, 

tampouco a família como prioridades, ainda que fossem consideradas instituições 

importantes. Essa postura ascética tinha como valores essenciais a virgindade e a continência. 

Ademais, existia um valor inquestionável e basilar segundo as escrituras sagradas: a incitação 

aos fiéis na geração de prole. Um dilema, então, se apresentava e a solução para esse é que 

“cada um tenha a sua mulher, e cada mulher tenha seu marido”. O conservadorismo católico 

pregava o ascetismo, com a defesa da disciplina e da autoridade sobre o corpo, mas antes do 

matrimônio, que se torna um sacramento. O casamento, daí para a frente, passa a ter uma 

maior valoração junto à família, consequência desse sacramento. Desse modo, a ascese passa 

a ser exigida na ausência do matrimônio, mas uma vez casados, os indivíduos, “num só 

corpo”, podem ter relações sexuais. Percebe-se, dessa maneira, que foi a partir da resolução 

desse imbróglio que a Igreja passou, de fato, a defender o casamento, pois somente a partir 

dele seria possível constituir família. A conjunção carnal com finalidade procriativa deixava 

de ser pecado. 

 A normatização dos direitos e deveres familiares, sem prejuízo da fortíssima influência 

cultural cristã, passa a ser uma realidade. Cabe salientar, a demasiada e direta influência da 

filosofia moral platônica, especificamente no que concerne à Teoria das Almas, onde a 

temperança controlada pela razão previne a concupiscência. O sexo passa a ser uma prática 

exclusivamente intramatrimonial, por influência greco-cristã. Importante reforçar que esse 

                                                           
23 LOCKS, Jéssica Cristina dos Anjos. As Novas Modalidades de Família, 2012. Disponível em: 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2728>. p. 1. Acesso em 28 jan. 2019.   
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mistifório doutrinário católico foi uma consequência do processo de cristianização da Europa, 

onde os primeiros pagãos a ter contato com o Evangelho e serem convertidos foram os 

gregos. Apesar da Judéia, onde se desenvolveu todo o roteiro da crucificação cristã, ter sido 

uma província romana, não se observou uma conversão em massa que significativamente já 

tivesse, num primeiro momento, convertido religiosa e culturalmente, os romanos, mas 

apenas conversões pontuais de alguns cidadãos pagãos vinculados diretamente à Roma. 

 Mister reforçar que a cultura medieval cristã relacionada à família sofre influência do 

casamento não somente como um valor jurídico, mas principalmente como uma instituição 

sacramental. Daí se cristaliza a ideia de que o matrimônio não poderia ser dissolvido por puro 

desejo das partes, mas somente com a morte. Cria-se uma cultura intrinsecamente relacionada 

aos valores, dogmas e sacramentos cristãos, influenciando a configuração familiar medieval 

ocidental. Por consequência dessa realidade, surge um novo paradigma social, onde a mulher 

se consolida na obrigação da organização doméstica e criação dos filhos, e o homem reforça o 

seu caráter de provedor e chefe de família. 

 Na conjuntura histórica medieval cabia aos Juízes Eclesiásticos a discussão sobre 

questões relacionadas ao vínculo conjugal, tanto no aspecto puramente social, relacionada aos 

costumes gerais, como também no aspecto da vida privada. Observamos um conjunto de 

regramentos morais e comportamentais impostos sobre o casal e os filhos, sob pena de 

punições por parte da santa Igreja. Segundo Caio Mario24, essa retidão padronizadora de 

comportamentos e valores morais católicos, na Europa Ocidental, serviu como instrumento de 

combate a tudo aquilo que pudesse ameaçar o sagrado matrimônio e a família, como o aborto, 

o adultério e o concubinato (naquele momento, aceito pelo Direito Civil, sendo capaz de gerar 

efeitos jurídicos quase na mesma medida que o casamento). A natureza indissolúvel do 

casamento implicou na desconstrução do afeto como elemento importante para a relação 

matrimonial, ao contrário do que vigorava no Direito Romano. Importante salientar a 

influência de Santo Agostinho nessa postura extremamente conservadora e consonante à 

desafeição, reconhecendo o seu arcabouço filosófico como fundamental para a construção do 

pensamento teocêntrico medieval. 

 No início do século XVI, com a Reforma protestante e toda conjuntura de ruptura 

vinculada ao início da modernidade ocidental, a Igreja Católica deixa de ser representante 

                                                           
24 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. 15 Edição. Rio de Janeiro. 

Forense, 2002, 3v, p. 16-17. apud NOBRE, Rodrigo Igor Rocha de Souza. Op. Cite. p. 3. 
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exclusiva dos preceitos cristãos. Diante deste contexto, ela se reúne no "Concílio de Trento"25, 

realizado entre 1545 e 1563, na Itália, reafirmando alguns dogmas, dentre eles o do 

casamento, enquanto sacramento gerador da entidade familiar. Esse Concílio impôs, 

inclusive, excomunhão aos concubinos que não se separassem após a terceira advertência, 

como afirmam as encíclicas 990 a 992. Os "matrimônios clandestinos", realizados com o 

consentimento livre dos contraentes, seriam válidos e verdadeiros enquanto a Igreja não os 

declarasse nulos. Deduz-se da leitura destas encíclicas que a união de duas pessoas, mesmo 

sem impedimentos à contração do matrimônio stricto sensu, caracterizaria uma situação de 

pecado perpétuo, em não sendo atendida a advertência imposta pela Igreja. 

 Com a Reforma, altera-se o enfoque dado à família. Para os católicos, caberia somente 

à Igreja disciplinar o casamento; para os não católicos, caberia ao Estado, e tão somente a ele, 

a regulamentação dos atos nupciais. Nos países onde ocorreu a Reforma Protestante, surgiram 

as primeiras leis civis disciplinando o casamento não religioso e transformando-o no único 

válido legalmente. 

 Na Idade Moderna, o sistema feudal é substituído pela ideia de Estado Nacional, 

tirando da família outras de suas funções, entre as quais a de defesa e de assistência, já que os 

cidadãos passaram a contar, em tese, com a proteção estatal, em vez de recorrer à autotutela. 

Com a Revolução Industrial, a família deixa de ser uma unidade de produção, sob o comando 

de seu chefe, passando cada membro a trabalhar dentro das fábricas. A família, antes 

produtora dos bens para a sua própria subsistência, passa a exercer função econômica, 

auferindo o seu sustento da produção, ora como proprietária, ora como proletária. Na esteira 

da modernidade histórica, a América Latina acaba por sofrer influência direta dos Estados 

Nacionais Ibéricos. Sendo o Brasil, produto desse processo colonial, acabou por utilizar o 

direito português.  

 Com a Revolução Francesa – introdutora dos preceitos de liberdade, igualdade e 

fraternidade no mundo ocidental – mudam muitos dos paradigmas até então tidos como 

absolutos, permitindo assim a existência de novos modelos de família. Apesar disso, o direito 

francês não contemplou essas mudanças, pois, por influência do direito canônico, quaisquer 

outras formas de constituição da família que não o casamento formal, não produziam efeitos 

jurídicos. O próprio Código de Napoleão, produzido 15 anos após a Revolução e fonte 

                                                           
25 Concílio Ecumênico de Trento. Sessão XXIV, cap. l, Tametsi. 990, 991 e 992. 
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inspiradora de diversas codificações modernas, dentre elas o Código Civil brasileiro de 1916, 

silenciou a respeito.  

 Em se tratando de Brasil, importante considerar que a conjuntura revolucionária pós-

moderna, influenciada pelos escritos iluministas, não significou mudanças de natureza 

progressista em nossas instituições, sem prejuízo da modernização do aparelho de Estado e 

sua consequente influência na arrecadação tributária. A administração pombalina efetuou sim, 

muitas mudanças de verniz renovador na estrutura estatal e no Direito Público26. Ademais, no 

que concerne ao universo do Direito Privado, e no seu bojo, o Direito de Família, não existiu 

ruptura com o modelo conservador vigente. 

 Fato ressaltar que se encontram fortíssimas influências do direito greco-romano no 

Direito de Família, mas como afiança Gonçalves27, a colonização portuguesa no Brasil foi 

responsável em trazer consigo a forte presença do Direito Canônico, por influência direta das 

Ordenações Filipinas, as quais o autor assevera a íntima ligação da história social lusitana 

com o Cristianismo. Consequência disso é observar o modus faciendi do nosso Código Civil 

de 1916 onde se menciona as condições de invalidade matrimonial, de acordo com essa linha 

canônica. 

 Essa presente influência dos dogmas cristãos no ordenamento jurídico pátrio se 

corrobora em dispositivos relacionados aos impedimentos para o casamento sobre adultério28. 

O Código de 2002, em vigor, revogou esse inciso, pois o adultério deixou de ser crime. Cabe 

salientar que a postura de descriminalização do adultério está em consonância com as 

transformações sociais que se consolidaram no mundo contemporâneo. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu o conceito de 

família pluralista, adequando-se à sociedade contemporânea. A legitimidade conferida ao 

casamento de pessoas do mesmo sexo, conferida pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 4277 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132), 

por certo, modificaram o conceito de Família adotado até então. Ao se mitigar o conceito de 

família patriarcal, deixou-se claro que a entidade familiar não se prestava mais a regular 

                                                           
26 MAXWELL, Kenneth, Marquês de Pombal Paradoxo do Iluminismo, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, 

tradução de Antônio de Pádua Danesi. Título original: Pombal, paradox of the enlightenment. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 8ª Edição. São Paulo. Ed. 

Saraiva, 2011, p. 32. 
28 Código Civil de 1916, art. 183, VII, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm
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relações civis ou o poder familiar, seu foco e razão de existência passou a ser o direito à 

felicidade e afetividade.  

 Lembrando o Código de 1916, consonante à uma sociedade de natureza patriarcal, o 

marido era colocado taxativamente como o chefe da sociedade conjugal. O Direito, dali para a 

frente, seguiu o processo de transformação social, estando consonante às mudanças que se 

desenvolvem na sociedade, dentre elas, as famílias poliafetivas. Urge a necessidade de se 

positivar a Poliafetividade, sob pena de mais famílias se formarem com essa configuração e 

uma lacuna demasiadamente injusta se apresentar. Esse desafio deve ser enfrentado, e os 

legisladores devem estar atentos à essa questão, uma vez que a sociedade se transforma e o 

Direito deve ser consonante a essa transformação. 

 A sociedade brasileira se encontra diante de uma nova situação quanto ao 

entendimento do que seria família. A cidade do Rio de Janeiro no 15º Ofício de Notas, na 

Barra da Tijuca, formalizou a união estável entre três pessoas (um homem e duas mulheres), 

que já viviam cerca de dois anos juntos. Este fato já havia acontecido no interior de São Paulo 

em 2012 em Tupã. 
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2. POLIAFETIVIDADE: UMA REALIDADE SOCIAL 

 

2.1 – A Poliafetividade e a hipocrisia social 

 

Poliamor ou Poliafetividade, simplificadamente, é a plena consciência de que podemos 

amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou ainda, uma relação que se afirma ser possível 

não somente se relacionar, mas também, optar pelo relacionamento fixo, responsável e 

consensual entre todos os seus membros. No conceito da expressão Poliamor, observa-se que 

a mesma é uma palavra híbrida, com combinações do grego poli, que significa vários ou 

muitos, e amor, que vem do latim e significa sentimento de afeição.  O Poliamor é, acima de 

tudo, uma filosofia do afeto, de aceitação mútua e direta, celebrando a realidade da natureza 

humana. 

A Poliafetividade tem como essência o fato de que todos os indivíduos envolvidos na 

relação estão cientes e se sentem à vontade com a situação. Assim, fundamenta-se na 

admissão da diversidade de sentimentos que se desenvolvem em relação a muitas pessoas e 

não se restringem a mera relação casual, tendo como pressuposto a honestidade entre seus 

partícipes. Honestidade e consentimento são fundamentos caracterizadores da relação 

poliafetiva, onde os ciúmes são transformados em compreensão, no qual a pessoa sente-se 

feliz com a felicidade do outro. O relacionamento poliafetivo é um modelo de relacionamento 

com regras especificas definidas pelos seus participantes, sendo ordenado e guiado na 

confiança que não se foca apenas em relações sexuais, mas no aspecto psicoemocional das 

relações humanas. 

A união poliafetiva se difere não só da monogamia, mas também do relacionamento 

aberto, do swing e da poligamia. No relacionamento aberto temos uma relação afetiva em que 

os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não-monogamia, de modo que 

relações afetivas e sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade 

(na relação poliafetiva, encontros fora do núcleo familiar se configuram traição). No swing 

temos uma básica troca de casais supostamente estáveis ou relações sexuais destes com 

solteiros (o poliafeto tem estabilidade, núcleo familiar estruturado e não tem no sexo sua 

finalidade). Na poligamia, por sua vez, nem sempre há o conhecimento real de um cônjuge da 

relação com outra pessoa, em paralelo (na Poliafetividade, a consciência deve ser 

obrigatoriamente mútua). 
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 Cabe ressaltar que essas outras formas de relacionamento são menos livres, pois a 

existência de um relacionamento impede outros; são menos estáveis, na medida em que a 

monogamia não garante a fidelidade, o swing privilegia o desejo em detrimento do afeto, e a 

poligamia é constituída por uma assimetria de gênero, e necessariamente há somente um 

polígamo na relação; menos honestos, uma vez que nas demais formas de conjugalidade tem 

outras formas de regras ou mais regras, expectativas e ciúmes; e, por fim, menos amorosos, 

eis que não há possibilidade de todos amarem mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

 Nesse contexto, a ideologia da união poliafetiva se pauta nos valores de liberdade, 

igualdade, honestidade, respeito e amor. Cabe salientar que, na medida em que o 

estabelecimento de um relacionamento não impede outros, possibilita tanto para os homens 

quanto para as mulheres, igualitariamente, amarem da forma que desejarem, havendo mais 

honestidade consigo mesmo, ante a desnecessidade de se moldar ao parceiro, sendo mais 

amoroso, pois é o único relacionamento que admite ser possível e preferível que todos amem 

a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

 Especificamente, o universo das relações de múltiplo afeto sofre no Brasil demasiada 

discriminação, seja ela explícita, implícita ou tácita. Todo esse processo de materialização do 

preconceito sofre influência do conjunto valorativo majoritariamente conservador da 

sociedade brasileira, seja de maneira hipócrita ou declaradamente reacionária na sua 

exteriorização. Ademais, numa sociedade de natureza plural, não cabe padronizar 

comportamentos, tampouco impor posturas baseada em costumes, numa visão simplista e 

singular, uma vez que essa imposição sacrifica a convivência social democrática e não a 

pluralidade, tão essencial para uma sociedade sadia.  

 O costume é um processo de transformação social e, ainda que seja considerado como 

uma fonte importante do Direito, tem natureza secundária e, portanto, está aberto às 

transformações culturais que apresentam novas formas de comportamento envolvendo 

instituições e indivíduos, em frações como a sexualidade, a religiosidade e a afetividade. E é 

no bojo da afetividade, sem prejuízo de outras frações da sociedade, que complementam esse 

fenômeno, que o trabalho vai se assentar. 

 O direito se molda à sociedade e não o contrário. A teoria tridimensional do direito, de 

Miguel Reale29, em felicidade singular, explica tal fenômeno. Os fatos surgem na sociedade e 

por ela são analisados sob a ótica dos valores axiológicos vigentes, em seguida, o direito 

                                                           
29 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito: situação atual. São Paulo: Saraiva, 5a ed., 1994. 
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regula o fato nascido, criando uma relação tridimensional dependente. O divórcio outrora fora 

ilegal, a união estável mal vista pelo direito, assim o casamento entre pessoas do mesmo sexo 

também o era. Todavia, com a pungência de tais situações na sociedade, viu-se o ordenamento 

jurídico obrigado a regulá-las. A união poliafetiva pode seguir o mesmo caminho, tem 

respaldo para tanto. 

 Importante observar que a Poliafetividade, muitas vezes, deve vir mascarada de 

maneira hipócrita para que o parceiro habitual possa ser reconhecido pelo direito obrigacional, 

sendo tratada como sociedade de fato. Exemplo disso ocorre quando a mulher afirma 

desconhecer a duplicidade de vidas do parceiro, sendo a ela oferecida o direito, somente 

quando a mesma alega que não sabia da “infidelidade” deste. Constrói-se aí uma inverdade 

para que a mesma possa ser amparada pelo direito civil. Do contrário, recebe solenemente um 

bem feito, típico da hipocrisia social. Esta solução, num primeiro momento, prestigia a 

aparente boa-fé de quem afirma ter sido enganado. No entanto, só é exigida a boa-fé de um 

dos integrantes do “triângulo amoroso”, no caso, “a outra”. Condenada por cumplicidade, é 

punida pelo adultério que foi cometido por ele, sendo o homem desleal às duas mulheres, a 

“esposa oficial” e a ela, a “amante”. Ele, no entanto, acaba “absolvido” pela fantasia social 

que padroniza “verdades”, não sendo nada imposto ao macho da relação. Uma relação 

triangular, muitas vezes em comum acordo dos partícipes da mesma, mas que alimenta um 

grande teatro em situações onde a parte mais frágil, para salvaguardar seus justos direitos, 

necessita mentir, uma vez que até uma relação poliafetiva aparentemente sólida, por um 

motivo de natureza patrimonial ou por próprio desgaste pode gerar, por consequência, 

insegurança jurídica. 

 Combater a hipocrisia social colabora com a promoção de um direito mais conectado à 

realidade. 

 

2.2 – Poliafetividade: uma análise sociológica 

 

 A Sociologia, na análise do Direito, já observa o reconhecimento no seio deste, de 

uma enorme “mutação” no conceito de família que ultrapassa o modelo tradicional para 

abranger várias novas modalidades, inclusive sem, necessariamente, a interposição do 
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casamento. Nas palavras de Juliana Gontijo30, a família passa a ser vista, pela legislação, 

como uma entidade mais ampla, que deve ser protegida pelo Estado, estendendo esta sua 

influência a formas não tradicionalmente aceitas de organização familiar. Poder-se-ia entender 

haver nisso uma tentativa de se ampliar o controle do Estado a aspectos da vida familiar, 

sobre os quais antes ele não influía, como em relação às uniões estáveis. 

 

Tal ideia, contudo, pode ser tão extremada quanto a antiga doutrina francesa, 

fundada na máxima de Bonaparte, segundo a qual, se os concubinos se esquecem ou 

passam à margem da lei, a lei se desinteressa deles. O alargamento da noção jurídica 

de família exige proteção e regulamentação dos efeitos da união estável. Mesmo no 

direito francês, a jurisprudência vem conferindo efeitos e consequências ao 

concubinato. De acordo com essa interpretação, a lei procura aproximar-se mais da 

realidade social das famílias, adotando novos conceitos e modelos. Como afirma 

Francisco José Ferreira Muniz "as formas de vida familiar à margem dos quadros 

legais revelam não ser essencial o nexo família-matrimônio: a família não se funda 

necessariamente no casamento, o que significa que o casamento e família são para a 

Constituição realidades distintas. A Constituição apreende a família por seu aspecto 

social. E do ponto de vista sociológico inexiste um conceito unitário de família". A 

Constituição passa a reconhecer, então, a multiplicidade de formas de famílias 

presentes na sociedade, ao afirmar que ela pode ou não ser fundada no casamento, 

pode ou não ser nuclear (como no caso das famílias monoparentais,). Mesmo assim, 

expressa claramente que tais uniões devem ser incentivadas pela lei a se 

converterem em casamento. Aqui se encontra a ideia de que a família deve ser 

tutelada pelo Estado, atuando no sentido de proteger as organizações familiares. 

Agora, porém, partindo de uma noção ampliada de família. As uniões estáveis ou 

extramatrimoniais, conquanto socialmente existentes em todos os tempos, são 

recentemente normatizadas, sobretudo a partir da Constituição de 1988, que as 

contempla como base de família31 

 

 No seio desse quadro plural e distinto exsurgem as propostas de reconhecimento 

jurídico das chamadas “uniões poliafetivas” (que se constituiriam não somente entre dois 

parceiros ou parceiras, mas podendo ampliar o número de conviventes), o que, certamente, ao 

menos de forma indireta, atinge o chamado “princípio monogâmico” tradicionalíssimo no 

amoldamento das famílias. É um processo inevitável e, portanto, quanto mais tardiamente for 

reconhecido, maior o prejuízo experimentado por membros relacionados a essas novas formas 

de união. 

 Nada mais óbvio do que o fato de que as chamadas “uniões poliafetivas” ensejem uma 

aversão no mundo social e jurídico, tendo em vista a tradição monogâmica que estabelece o 

                                                           
30 GONTIJO, Juliana. Direito de Família no Código Civil de 10.01.2002. Disponível em http://www.gontijo-

familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20introducao%20geral.pdf, acesso em 

17.03.2019. 
31 GONTIJO, Juliana. Direito de Família no Código Civil de 10.01.2002. Disponível em http://www.gontijo-

familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20introducao%20geral.pdf, acesso em 

18.03.2019. 

http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20introducao%20geral.pdf
http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20introducao%20geral.pdf
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modelo clássico de família no Brasil. Fato é que está em andamento uma diligente 

contrafação e ampliação do conceito de família no Brasil e no mundo ocidental em geral. 

Trata-se de fato empírico que não comporta ser ignorado pelo mundo jurídico, sob pena de 

que esse mundo jurídico se torne alienado e estéril diante da realidade que se lhe confere. É 

evidente que essa alteração do conceito de família tem direta influência na noção e no 

regramento da instituição do casamento civil, bem como no reconhecimento das mais diversas 

formas de uniões estáveis. 

 Ademais, importante entender que esse processo de ampliação e reconhecimento de 

novas formas de relação sentimental no ambiente social é processual. Como adverte Cruet, 

não se pode aderir à “ilusão do legislador” de que pode “criar todo o direito” e nem à “ilusão 

do juiz que quer tirar todo o direito da lei”32. 

 Não é desprezível a hipótese de que, num futuro, as uniões estáveis poliafetivas sejam 

permitidas e reconhecidas e que, num segundo passo, alterações legislativas ampliem a 

possibilidade do casamento para o modelo poliafetivo ou poligâmico. Através de uma análise 

desprovida de subjetivismos, devemos reconhecer objetivamente que o chamado “Princípio 

Monogâmico” não tem assento constitucional, sendo fruto da regulamentação do casamento 

no nível da legislação ordinária. 

 Nessa situação, em que se considerem legais as uniões poliafetivas e também o 

casamento poligâmico, a alteração dos conceitos civis necessariamente afetará a questão penal 

no que tange à incriminação da bigamia. Esse é um fator demasiadamente relevante a se 

analisar. Na verdade, o reconhecimento inicial das uniões estáveis poliafetivas, já começará a 

minar a legitimidade das proibições civis do casamento restrito ao modelo monogâmico e, 

consequentemente, também iniciará uma erosão quanto à legitimação da punição criminal da 

bigamia. 

 Ao reverso de pensar que admitir a poligamia como uma forma de família legítima, 

dependeria de revogação do Código Penal (Crime de Bigamia) e do Código Civil 

(impedimento e nulidade), na realidade, seria a mudança social e de costumes que 

influenciaria na deslegitimação da legislação antes referida e provocaria sua alteração. 

 

                                                           
32 CRUET, Jean. A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Trad. Francisco Carlos Desideri. 3ª. ed. Leme: 

EDIJUR, 2008, p. 49. 
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 É preciso atentar para a observação de Hironaka em uma abordagem transdisciplinar 

entre o Direito Civil e o Direito Penal quanto à proteção da família: 

 

 Os mecanismos do Direito Penal postos à disposição da asseguração desta proteção 

incumbida ao Estado, portanto, devem ver e entender o conceito de família tal qual 

ele se apresenta hoje, reescrito em múltiplos modelos, para além do tradicional 

modelo matrimonializado e patriarcalista, como por exemplo, a família informal, a 

família monoparental, a família anaparental, a família hetero ou homoafetiva, a 

família biológica ou socioafetiva, a família mosaico ou reconstituída, entre tantos 

outros arranjos familiares. Esta é a nova feição da família: plural, democrática, 

igualitária, afirmando-se o seu caráter instrumental e tornando-se meio de 

promoçãoda pessoa humana, à busca de seu projeto pessoal de felicidade. A família 

eudemonista, enfim33. 

 

 Com fulcro numa interpretação segundo a Constituição, já é possível, na atualidade 

mesmo, encontrar entendimentos que deslegitimam, desde logo, o crime de bigamia no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a defesa do reconhecimento das uniões 

poliafetivas. Neste sentido Vecchiatti: 

 

Dessa forma, considerando que o princípio da igualdade veda diferenciações 

jurídicas desprovidas de fundamentação lógico – racional que as justifiquem com 

base nos critérios diferenciadores erigidos, entendemos ser inconstitucional a 

criminalização da bigamia (art. 235 do Código Penal) e também inconstitucional o 

impedimento matrimonial ao casamento civil entre pessoas casadas (artigo 1.521, 

VI, do Código Civil), por inexistente motivação lógico-racional que justifique a 

negativa de reconhecimento jurídico às famílias conjugais poliafetivas que não 

gerem a opressão de um cônjuge relativamente ao(s) outro(s)34. 

 

 Interessante complementar um aspecto colocado por Silvio Dayube Carigé35, este 

relacionado a uma síntese do pensamento contemporâneo de Zygmunt Bauman, no que 

concerne ao conceito de modernidade líquida. O supracitado pensador polonês reconhece a 

Poliafetividade contemporânea sendo considerada sob a égide do consumismo. Na ideia em 

questão, a vida consumista favorece a leveza e a velocidade. E também a novidade e a 

variedade que elas promovem e facilitam. É a rotatividade, não o volume de compras, que 

mede o sucesso na vida do homo consumens. Para o autor, esse estilo de vida típico da 

                                                           
33 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O conceito de família e sua organização jurídica. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Tratado de Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 

71. 
34 VECCHIATII, Paulo Roberto Lotti. União Poliafetiva como entidade familiar constitucionalmente protegida. 

Revista Libertas. n. 2, 
35 CARIGÉ, Silvio Dayube. A poliafetividade no direito de família. A possibilidade de reconhecimento jurídico 

das entidades familiares poliafetivas no direito brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, 

ano 24, n. 5739, 19 mar. 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/72773>. Acesso em: 21 abr. 2019. 
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contemporaneidade se traduz na forma como se vislumbram as relações sexuais baseadas no 

sexo puro, e não mais no sexo vinculado a um formalismo moral.  

 Em síntese, cabe concluir a analítica sociológica do conceito de Poliafetividade, 

considerando o que Maria Berenice Dias36 define acerca do termo, legitimando-o como 

modalidade familiar. Para a mesma, a união poliafetiva se forma numa única entidade 

familiar, com todos morando sob o mesmo teto. Tem-se um verdadeiro casamento, com uma 

única diferença: o número de integrantes. Isto significa que o tratamento jurídico à 

Poliafetividade deve ser idêntico ao estabelecido às demais entidades familiares reconhecidas 

pelo direito. 

 

2.3 – A justiça como ferramenta de percepção das relações sociais 

 

 No terreno no Direito de Família, importante notar uma considerável evolução da 

seara jurídica com o advento da Constituição Federal de 1988 e, mais a frente, com o Código 

Civil de 2002. Mesmo que ainda dominante no lócus social, o paradigma patriarcal se 

enfraqueceu por notável influência das mudanças que foram efetuadas no ordenamento 

jurídico brasileiro após o início do processo de redemocratização. Observando que essa 

mudança teve por consequência uma evolução jurisprudencial, pois ferramentas retóricas da 

própria hermenêutica jurídica puderam ser utilizadas em consonância com os avanços que 

foram apresentados pelas Cartas Magna e Civil. O respaldo dado por essas Cartas foi 

fundamental para que decisões de natureza progressista fossem efetuadas nos Tribunais. 

Ademais, esse processo de evolução nas decisões proferidas nos Tribunais deve estar em 

consonância com o visível protagonismo que o afeto tem consolidado no universo do Direito 

de Família.  

 No lócus social observa-se um contingente considerável de pessoas que praticam os 

valores progressistas, considerando costumes, valores e princípios morais. Partindo do 

pressuposto de que moral é um conceito privado e que os valores morais são uma expressão 

significativa do convívio em sociedade, nada mais natural do que a positivação de todos esses 

valores, considerando a evolução de uma coletividade, que acompanha as transformações 

conjunturais históricas. Se os direitos fundamentais como a vida e a educação foram resultado 

                                                           
36 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 11ª ed., 2016. 
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de um processo de reconhecimento da necessidade de positivação desses valores para o 

desenvolvimento das sociedades democráticas, o poliafeto também é uma realidade que irá se 

ampliar inevitavelmente nas próximas décadas. Acompanhando a necessária evolução social, 

urge fazer com que nossa estrutura jurídica no âmbito civil acompanhe essa tendência 

histórica. A evolução do direito das famílias é uma realidade estritamente civil, não gerando 

imposição alguma aos valores religiosos (no que concerne a dogmas inegociáveis). É apenas o 

reconhecimento clarividente de que o Direito Civil evolui e não deve permitir que injustiças 

inviabilizem o acesso dos membros de famílias poliafetivas às consequências de natureza 

familiar e sucessória. 

 A justiça deve expressar os interesses de todos os estratos sociais, em benefício do 

Estado democrático de Direito. Na seara cível, isso representa nada mais, nada menos, que o 

reconhecimento das relações em sociedade, sejam elas em consonância com valores morais 

majoritários ou não. Cabe reforçar que reconhecimento de direitos não é sinônimo de valores 

morais minoritários ou alternativos sendo impostos sobre o conjunto social como um todo e, 

por consequência, a obrigação de que na esfera privada o resultado desse reconhecimento 

signifique subserviência a certos regramentos morais dissonantes do que os costumes 

majoritários aprovam. Em concreto, não é porque o casamento poliafetivo foi positivado 

como norma civil que todas as igrejas, sinagogas, mesquitas ou terreiros tenham que ser 

obrigados, no seu bojo dogmático ou doutrinário, a casar essas pessoas, contrariando valores 

consolidados nos seus campos normativos intrínsecos. 

 Infelizmente, o CNJ publicou acórdão decidindo pela impossibilidade de 

reconhecimento da Poliafetividade como entidade familiar, indo na contramão de uma 

realidade que está clara dentro do contexto social.  A decisão do Conselho Nacional de Justiça 

foi referente ao Pedido de Providências da ADFAS (nº 0001459-08.2016.2.00.0000), tendo 

sido proferida no dia 26 de junho de 2018. As consequências dessa decisão representam um 

grande retrocesso em paralelo a um assustador reacionarismo que se reforça dia a dia na nossa 

sociedade. A referida decisão determinou a proibição de lavratura de escrituras de uniões 

poliafetivas por Tabelionatos de Notas. O que poderia ser um primeiro passo para o 

reconhecimento de uma modalidade de união já observada, ainda que informalmente sob uma 

veste hipócrita da sociedade, no cotidiano, não se corroborou. O caminho se tornou deveras 

tortuoso, mas assim como o processo de reconhecimento da homoafetividade representou 

duras barreiras e hoje se apresenta positivado em norma, ainda que com ressalvas no tecido 



38 
 

social, é de se esperar que com o reconhecimento das uniões poliafetivas aconteça o mesmo, 

conquistando a posteriori a sua positivação.  

 Analisando a retrocedente decisão do CNJ em favor do Pedido de Providências da 

Associação De Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), desfavorável obviamente 

àqueles que vivem sob a realidade poliafetiva, cabe destacar cada ponto desta e refutar com 

propriedade. 

 

 “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. ” 

 

 A eminente decisão do CNJ fere essa visão plural constitucional, hierarquizando quem 

teria acesso ao amparo estatal ou não, no momento que proíbe a lavratura de reconhecimento 

das uniões poliafetivas nos Tabelionatos.  

 

“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. ” 

 

Nada a complementar, pois o próprio texto corrobora a legitimidade social das uniões 

poliafetivas e do próprio conceito de Poliafetividade.  

 

“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. “ 

 

Cabe ressaltar que a Poliafetividade é um fenômeno social comum (o que Durkheim 

chama de fato social) e o primeiro passo, ainda que forma gradual, a reconhecer a 

legitimidade do casamento poliafetivo seria, ao menos, permitir o reconhecimento das 

mesmas como uniões estáveis, o que a decisão retrógrada não permitiu.  

 

“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. ” 
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Visão demasiadamente subjetiva de um tema que, pelo contrário, é objetivamente 

presente no contexto social. Tema este, inclusive, comum em produções cinematográficas e 

da teledramaturgia no Brasil. 

 

“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”. ” 

 

Conclusão óbvia que reforça o que de mais importante existe para a legitimação de um 

relacionamento, salvaguardando direitos de família e sucessórios, o próprio amor. 

 

“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”. ” 

 

Não há pretensão para aquilo que é da realidade social. 

 

“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 acerca do tema; consequentemente, a situação não representa alteração 

social hábil a modificar o mundo jurídico. “ 

 

O direito emana da justiça e direitos exclusivamente civis não devem estar sob a tutela 

de estereótipos e estigmas sociais reproduzidos por preconceitos pueris, sob risco de prejuízos 

ao fumus boni iuris. Nesse caso, observamos a segregação de grupos sociais excluídos por 

meras picuinhas morais. 

 

“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. “ 

 

Cabe reforçar que a sociedade pune na sua cultura a poligamia, ainda que 

hipocritamente, e não o poliamor, que, uma vez compreendida a necessidade de seu 

reconhecimento na esfera estritamente civil, sem dúvida alguma, será aprovado pela maioria 

da sociedade, sem prejuízo de reprovações exclusivas da esfera moral. Em suma, urge instruir 

a sociedade acerca dessa temática. 
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“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. “ 

 

Tais regras podem ser adaptadas à realidade poliamorosa e todo processo de 

reconhecimento exige a instrução probatória dos fatos sociais, deixando claros os reais 

partícipes da relação poliafetiva.  

 

“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. 

“ 

 

A jurisprudência em consonância com o processo real de evolução da sociedade pode 

contribuir com a positivação legal a posteriori. 

 

“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”. “ 

 

 

A sociedade brasileira já teve o conjunto das relações heteroafetivas igualmente como 

único elemento estrutural de relacionamento, ademais, reconheceu com o tempo, a 

legitimidade das relações homoafetivas como mecanismo de justiça, frente a direitos de 

família e sucessórios, sem prejuízo de prejulgamentos morais íntimos. Mais uma vez se 

reforça a ignorância do CNJ, usando o termo monogamia como antônimo de Poliafetividade, 

acreditando que a mesma representa poligamia, o que não concebe a realidade, pois um 

conceito não é sinônimo de outro. O poliamor segue o Princípio da Afetividade, ao passo que 

a poligamia não, sendo que o primeiro exige laços de fidelidade na sua integralidade e o 

segundo não. 

 

“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. “ 
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O conceito de Família é puramente subjetivo e o direito deve expressar a realidade de 

todos os estratos e grupos sociais, respeitando as individualidades, considerando modalidades 

majoritárias e minoritárias de família no tecido social. Torna-se objetivo, através da 

positivação (Lei), com o clarividente reconhecimento de todo o contexto social, e não de parte 

privilegiada ou majoritária deste. 

 

“13 – Pedido de providências julgado procedente. “ 

 

Numa só palavra: retrocesso. 
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3. A NECESSIDADE DE POSITIVAÇÃO DA POLIAFETIVIDADE 

 

3.1 – A Poliafetividade no mundo 

 

 É importante, no que concerne à Poliafetividade, apresentar justificativas plausíveis 

para a sua considerável positivação no conjunto normativo civil brasileiro. Embora o 

fenômeno da Poliafetividade seja natural em quase todo mundo, não somente nas nações 

democráticas, mas também naquelas de natureza totalitária ou autocrática, a finalidade deste 

trabalho é estudar o fenômeno no Brasil, com justificativas clarividentes para que o mesmo 

tenha amparo legal. 

 Por ser um tema recente, a definição de união poliafetiva é difícil de estabelecer ao 

certo. A sua possível significação seria de modo simples, “a união decorrente de muitos, 

vários afetos”37. As uniões poliafetivas teriam os mesmos requisitos da união estável e da 

união homoafetiva, a não ser pelo fato de que seriam constituídas por duas ou mais pessoas, 

sejam elas do mesmo gênero ou não. Nessa união, todos os seus partícipes, juntos, se 

considerariam uma família38. 

 A expressão Poliafetividade, de acordo com Regina Beatriz Tavares da Silva, 

presidente da Comissão de Direito de Família do IASP e advogada, principal crítica da união 

poliafetiva, seria um estelionato jurídico, na medida em que, por meio de sua utilização, 

valida relacionamentos com formação poligâmica, em contradição ao casamento e à união 

estável, que nunca deixaram de ser monogâmicos. Aduz que apesar de outros países aceitarem 

a poligamia, os costumes brasileiros são diferentes. Aqui seria configurado o crime da 

bigamia, previsto no artigo 235 do Código Penal, além de servir como elemento de destruição 

da família, por afrontar a dignidade das três pessoas envolvidas39.  

 Mas o cerne da questão é o conceito de Poliafetividade e não o de Poligamia e suas 

peculiaridades. Tampouco a permissão do casamento poliafetivo no Brasil representaria 

características iguais a de outros países que tenham costumes diferentes dos brasileiros, sendo 

                                                           
37 BERTOLINI, Priscila Caroline Gomes; TIZZO, Luis Gustavo Liberato; Das uniões poliafetivas hoje: uma 

análise à luz da publicização do privado e do acesso à justiça. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b8b6674d4052e35e>. Acesso em: 11 maio. 2019. 
38 DOMITH, Laira Carone Rachid. “Lutemos, mas só pelo direito ao nosso estranho amor” – da legitimidade 

da família poliafetiva. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1d98e6ad3ed4f30a>. 

Acesso em: 11 maio. 2019. 
39 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. "União poliafetiva" é um estelionato jurídico. Disponível em: 

<http://www.reginabeatriz.com.br/academico/artigos/artigo.aspx?id=338>. Acesso em: 11 maio. 2019. 
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considerados aspectos culturais próprios do nosso país, respeitando, inclusive, o foro íntimo 

daqueles que seguem a tradição majoritária judaico-cristã, financiadora da ideia de que a 

monogamia é condição sine qua non, dentro do universo doutrinário restrito às instituições 

religiosas, para um casamento legítimo. Em suma, o reconhecimento civil da Poliafetividade 

não macularia a tradição monogâmica, nem obrigaria instituições religiosas a realizarem 

cerimônias matrimoniais com casais poliafetivos. Civil e religioso são universos distintos 

nessa questão de um simples reconhecimento à uma cristalizada realidade cultural. 

 Avultoso estudar, no entanto, o fenômeno social da Poliafetividade pelo mundo, 

observando como a pauta do reconhecimento poliafetivo e seu reconhecimento como 

instituição matrimonial, vem se desenvolvendo em diversos países.  

 Ao contrário do Brasil, alguns países do mundo não veem problema nenhum na 

convivência de famílias monogâmicas com poligâmicas. A poligamia admitida em certas 

culturas pode assumir até um caráter ético tolerável. Apesar de não condizer com os preceitos 

religiosos do Cristianismo, pode ser mais ética do que a promiscuidade entre amantes 

temporários ou fortuitos40. Não quer dizer que se deva automaticamente aceitar as variações 

culturais de outros países, mas seria interessante fazer um maior esforço, livre de preconceito, 

na análise de normas, valores e costumes que não os próprios41. 

 A Colômbia reconheceu em junho de 2017 a união poliafetiva de três homens. O 

“trisal”, formado por Manuel José Bermúdez (50), Victor Hugo Prada (36) e John Alejandro 

(22), vive junto há quatro anos e fez o registro de sua união em cartório. Desde 2016, o 

casamento homossexual passou a ser válido no país, e os casais podem inclusive fazer adoção. 

A expectativa é que, com o registro em cartório, os três envolvidos no relacionamento tenham 

direitos assegurados em caso de separação ou morte de um deles. Um dos membros do 

“trisal”, Prada afirmou, que eles pretendem validar sua família e seus direitos. “Constituímos 

uma família, uma família poliamorosa. É a primeira vez que se faz isso na Colômbia”, 

afirmou segundo a agência AFP. Ele acrescentou que há muito casos de “trisais” no país, mas 

que ainda estão “dentro do armário”42.  

 

                                                           
40 WARTH, Martim Carlos. A ética de cada dia.  Canoas: ULBRA, 2002, pp. 154-155. 
41 SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2006, p. 71. 
42 GAZETA DO POVO. "“Casal” de três homens consegue registrar união poliafetiva". Disponível 

em:<https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-

7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/>. Acesso em: 11 maio 2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/
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 Diante da notícia da oficialização da união poliafetiva, Marco Fidel Ramírez, ativista e 

defensor do modelo de família tradicional, fez uma solicitação à Procuradoria e à 

Superintendência de Notas e Registros. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, ele quer que 

a notária que fez o registro da união seja investigada por dar fé pública a uma “figura jurídica 

ilegal”. Na opinião de Ramírez, a notária pode ter cometido faltas disciplinares pois “está indo 

além de constituir um regime patrimonial, e se prestando a ser um instrumento para introduzir 

o ‘trisal’ e legitimar uma noção que nem sequer existe no dicionário da Real Academia da 

Língua Espanhola”43.  

 Em Angola, existem até hoje comunidades poligâmicas, podendo avançar-se razões de 

natureza demográfica, econômica e cultural para tal opção. O mais comum é a poliginia 

(homem com mais de uma esposa), mas existem também casos de poliandria (mulher com 

mais de um marido)44.  

 Nos Estados Unidos, mais propriamente nos estados de Utah e Arizona, as autoridades 

judiciais reconhecem a existência de quarenta mil pessoas a viverem em famílias poligâmicas, 

por razões de natureza religiosa, embora a prática do poliamor esteja se tornando natural 

também em famílias de matiz cristã. No Reino Unido, muçulmanos com famílias poligâmicas 

recebem autorização de permanência e têm acesso à assistência social45. O poliamor tem sido 

observado como um autêntico modus vivendi nas duas maiores potências culturais do mundo 

contemporâneo. 

 Na província russa da Chechénia foi legalizada a poligamia, devido à existência de 

muito mais mulheres que homens. A medida visa, portanto, fins de natureza sócio 

demográfica e a estabilidade social, para além de permitir a legalização de perto de meio 

milhão de crianças anteriormente nascidas fora dos matrimónios46. 

 

                                                           
43 GAZETA DO POVO. "“Casal” de três homens consegue registrar união poliafetiva". Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-

7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/>. Acesso em: 12 maio 2019. 
44 ANGO NOTÍCIAS. Poligamia não deve constituir preocupação social em Angola. Disponível 

em<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/17798/poligamia-nao-deve-constituir preocupacao-social-em-

angola-paulo-de-carvalho>. Acesso em: 10 maio 2019. 
45 ANGO NOTÍCIAS. Poligamia não deve constituir preocupação social em Angola. Disponível 

em<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/17798/poligamia-nao-deve-constituir preocupacao-social-em-

angola-paulo-de-carvalho>. Acesso em: 10 maio 2019. 
46ANGO NOTÍCIAS. Poligamia não deve constituir preocupação social em Angola. Disponível 

em<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/17798/poligamia-nao-deve-constituir preocupacao-social-em-

angola-paulo-de-carvalho>. Acesso em: 10 maio 2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/casal-de-tres-homens-consegue-registrar-uniao-poliafetiva-7vkhjftrf2qbpd9sfv4inept2/
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 Nos Himalaias (norte da Índia), junto à fronteira com o Tibet, existem comunidades 

que sobrevivem graças à poliandria. Aí, o mais comum é encontrar-se uma mulher com vários 

maridos – normalmente, irmãos. Também há casos de duas ou três irmãs que partilham meia 

dúzia de irmãos, garantindo assim que os bens das duas famílias se juntem e solidifiquem a 

posição social e econômica da nova família. Os filhos são partilhados por todos os pais47. 

 Também no Uzbequistão existem comunidades onde se pratica a poliandria. Aqui, as 

causas evocadas são de natureza psicológica e econômica. Há também razões de natureza 

cultural que justificam essa opção, pois não é bem-visto o homem que é abandonado pela 

esposa48. 

 Salvas as realidades supracitadas é de sumo conhecimento a Poliafetividade em grande 

parte dos países árabes, sendo necessário, ademais, distinguir as relações naturais na cultura 

muçulmana da realidade no mundo ocidental, que possui suas peculiaridades, influenciadas 

pelo campo moral majoritário judaico-cristão. Há todo um aspecto cultural que legitima a 

poliginia naqueles países, com respaldo moral e religioso, no que concerne à doutrina. Na 

questão-objeto deste trabalho, há a defesa da necessidade do reconhecimento de um fenômeno 

legítimo dentro do tecido social, reduzido à seara civil, sem a exigência deste no campo 

moral, concernente ao foro íntimo e tradicional dos indivíduos, tampouco no campo da 

religiosidade, que tem autonomia doutrinária. 

 Mister reconhecer que a Poliafetividade é uma realidade que irá se cristalizar mais a 

frente, como as relações homoafetivas. Nada mais legítimo que defender a positividade desse 

fenômeno e seu reconhecimento civil, como mecanismo atenuador de injustiças que possam 

estar sendo efetuadas diuturnamente no Brasil. Nada há mais do que um chamado à reflexão, 

desprovido de preconceitos, estigmas ou estereotipações, para a necessidade de se normatizar 

essas relações no campo do Direito de Família e das Sucessões, buscando amparar todos 

aqueles que, de alguma forma, possam vir a ser prejudicados até o futuro. 

 

 

 

                                                           
47ANGO NOTÍCIAS. Poligamia não deve constituir preocupação social em Angola. Disponível 

em<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/17798/poligamia-nao-deve-constituir preocupacao-social-em-

angola-paulo-de-carvalho>. Acesso em: 10 maio 2019. 
48 ANGO NOTÍCIAS. Poligamia não deve constituir preocupação social em Angola. Disponível 

em<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/17798/poligamia-nao-deve-constituir preocupacao-social-em-

angola-paulo-de-carvalho>. Acesso em: 10 maio 2019. 



46 
 

3.2 – Por que uma norma para legalizar a Poliafetividade? 

 

 Mister salientar a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, cláusula 

pétrea inegociável. A Poliafetividade é um fenômeno que está intrinsecamente relacionado à 

dignidade do ser humano. E numa relação afetiva múltipla, estão consubstanciados elementos 

fundamentais que consolidam essa dignidade. Negar esse vínculo é, acima de tudo, recusar a 

condição de ser humano ao adepto da relação poliafetiva. 

 Considerando todo o processo de evolução social que experimentamos no Brasil hoje, 

apesar da cultura majoritariamente conservadora, reticente a mudanças nos costumes sociais, 

por que não reconhecer o direito civil de indivíduos que vivem relações poliafetivas? 

Reconhecimento não significa concordância, pois a positivação estatal não obriga a nenhum 

cidadão concordar com essa modalidade de relação afetiva. Se assim fosse, na seara do direito 

contratual, o contrato de adesão seria aprovado por todas as pessoas, só por ser positivado e 

sabemos que essa modalidade contratual é alvo de constantes críticas dos nossos cidadãos, 

ainda que seja legalmente amparada. Adiciona-se, também, a questão que envolve as relações 

homoafetivas, até hoje alvo de preconceitos e estereotipações, mas que possui amparo legal 

suficientemente justo. Em suma, ser legal não significa ser aprovado pela maioria. A 

justificativa do legal deve sempre residir na legitimidade do ato e, ainda que não seja 

aprovada majoritariamente pelo tecido social, a afetividade, sem dúvidas, tem legitimidade 

inconteste, seja esta reforçada pelo livre arbítrio que deve guiar as ações humanas. Se a 

prática não violar o direito do outro, isso basta. 

 Em síntese, muitas leis nascem sem legitimidade, ou seja, sem amparo no lócus social; 

outras são promulgadas em consonância com os anseios da maioria da população e, por fim, 

grande parte das leis surgem do reconhecimento social, ou seja, da percepção da sua 

necessidade, por parte do legislador, em determinando contexto da vida dos indivíduos, ainda 

que a maioria das pessoas não as aprove. É nesse último caso que reside a nossa 

reivindicação, uma vez que há legitimidade consonante com as mais variadas formas de afeto 

que se apresentam hoje na sociedade, e, ao mesmo tempo, necessidade de garantir, o quanto 

antes, o amparo legal em favor de pessoas que demasiadas vezes veem tolhidos os seus 

direitos, seja no campo familiar, seja no campo sucessório. O que importa não é a 

significativa aprovação social acerca de um comportamento conjugal, mas sim o 

reconhecimento e a equanimidade, salvaguardando direitos fundamentais para cidadãos que, 
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ainda que subvertam a padronização de costumes majoritários, contribuem com o sistema 

político e a própria cidadania. Todos que, independentemente de posturas, costumes e práticas 

culturais diferentes, pagam seus tributos, cumprem as leis e convivem em sociedade, devem 

ser amparados igualitariamente pela justiça, salvo situações extraordinárias que exigem o 

tratamento desigual no conjunto normativo.  

 Em suma, deve-se fazer justiça para todos, sem distinção, em especial no Direito de 

Família e das Sucessões, para que nenhuma injustiça seja efetuada contra quem simplesmente 

não acompanha modelos dominantes de comportamento social, mas que cumpre com suas 

obrigações legais. Triste observar determinado indivíduo não tendo acesso a direitos a 

posteriori, seja por efeitos pós-relação conjugal, seja por efeitos sucessórios. Não reconhecer 

esses direitos é flertar com a real e mais dura injustiça. 

 Estamos diante de uma nova situação: a união de no mínimo três pessoas, chamada de 

união poliafetiva. Seria esta união legítima, juridicamente falando? Este assunto está 

proporcionando grandes debates e divergências doutrinárias. Aqueles que defendem a união 

poliafetiva desenvolvem a sua linha de raciocínio sob o argumento de inexistir previsão legal 

que a proíba, estando esta consonante aos princípios constitucionais da igualdade, da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana, proibição da discriminação (homem/mulher, 

orientação sexual), direitos fundamentais do indivíduo e autonomia da vontade. Tudo de 

acordo com uma interpretação não reducionista ou ortodoxa do conceito de família; 

interpretação do art. 1.723, do Código Civil, conforme a Constituição da República, sendo 

este já relativizado pelas decisões do STF (relatadas pelo Ministro Ayres Britto) em 2011 e do 

CNJ (com a Resolução que obrigou todos os cartórios do país a celebrar casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo) em 2013, ambas em favor do reconhecimento da união homoafetiva 

como estável (com a conversão em casamento), equiparando-a ao texto civil. 

 A professora Maria Berenice Dias, afirma que: 

 

É preciso reconhecer os diversos tipos de relacionamentos que fazem parte da nossa 

sociedade atual. Temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e 

aprender a viver nessa sociedade plural reconhecendo os diferentes desejos49.  

 

                                                           
49 DIAS, Maria Berenice. União poliafetiva: um novo instituto jurídico. Em: < 

https://marinabr81.jusbrasil.com.br/artigos/329493799/uniao-poliafetiva-um-novo-instituto-juridico>. Acesso 

em: 10 maio 2019. 

https://marinabr81.jusbrasil.com.br/artigos/329493799/uniao-poliafetiva-um-novo-instituto-juridico
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 Por outro lado, aqueles que defendem a impossibilidade do reconhecimento de tal 

instituto sustenta que o direito brasileiro em hipótese alguma admite a poligamia, ou seja, 

adota-se a monogamia. Entendimento este tanto do STJ quanto do STF. 

 Para Regina Beatriz Tavares da Silva a expressão poliafeto é um engodo, um 

estelionato jurídico, na medida em que, por meio de sua utilização, procura-se validar 

relacionamentos com formação poligâmica. É inútil porque não produz os efeitos almejados, 

uma vez que a Constituição Federal, a Lei Maior do ordenamento jurídico nacional, atribui à 

união estável a natureza monogâmica, formada por um homem ou uma mulher e uma segunda 

pessoa50. 

 Neste sentido que tipo de validade teria este documento de união poliafetiva? No 

entanto, concordando ou não com este tipo de relacionamento, ele está presente em nossa 

sociedade. É um fato. Como o direito poderá socorrê-los? Ampará-los em caso de 

necessidade? Com o ordenamento jurídico que temos atualmente pode até não ser possível 

oferecer uma segurança jurídica plena a este tipo de união, mas não podemos nos esquecer de 

que o direito existe para servir e ajudar a sociedade, não o contrário. 

 O Princípio da Pluralidade das Entidades Familiares – implicitamente prescrito no Art. 

226 da Constituição Federal Brasileira de 1988 – conseguiu transformar a concepção de 

Família no universo jurídico contemporâneo: retirou-se do casamento a hegemonia de ser a 

única modalidade de Família reconhecida pelo Direito (Código Civil de 1916), elevando ao 

mesmo status o convívio familiar de fato entre homem e mulher, de natureza pública, 

contínua e duradoura, com intenção de constituir família, concebendo-o como união estável 

(Art.226, § 3º, CF-88); além de reconhecer as famílias monoparentais, nas quais se vinculam 

apenas pais e filhos, independente do vínculo entre os pais (Art.226, § 4º, CF-88). 

 Conforme leciona Paulo Luiz Netto Lôbo51, “Os tipos de entidades familiares 

explicitamente referidos na Constituição brasileira não encerram numerus clausus”, assim, 

tendo um rol meramente exemplificativo, cabe-se ampliar a proteção familiar a todos os 

arranjos familiares que se amoldem às diretrizes familiares delineados pelo princípio da 

afetividade. 

                                                           
50 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. União poliafetiva é um estelionato jurídico. Em: 

<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI165014,81042Uniao+poliafetiva+e+um+estelionato+juridico>. 

Acesso em 13 maio 2019. 
51 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Das uniões poliafetivas: seria o fim da monogamia? Em:< 

https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-poliafetivas-seria-o-fim-da-

monogamia>. Acesso em 13 maio 2019. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI165014,81042Uniao+poliafetiva+e+um+estelionato+juridico
https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-poliafetivas-seria-o-fim-da-monogamia
https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-poliafetivas-seria-o-fim-da-monogamia
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 Dada a concepção pluralizada desta nova realidade, imperioso se fez, com base nos 

princípios da igualdade, da não discriminação (sexual) e da preservação da dignidade da 

pessoa humana, reconhecer via judicial as uniões homoafetivas como entidades familiares, 

aplicando-se às mesmas, por analogia, os regramentos da união estável. Neste sentido, o STF 

reconheceu tal entidade familiar no julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132, julgadas em 04 

de maio de 2011. Importante destacar sempre a questão da homoafetividade, pois 

inevitavelmente a Poliafetividade, fenômeno da realidade social essencialmente legítimo, é 

vista como um fato mais escandaloso que as uniões homoafetivas, pois estas, ainda que com 

resistência e hipocrisia, conseguem seu espaço de reconhecimento na sociedade. Seu 

reconhecimento pode ser considerado parte de um processo maior onde se inclui a 

Poliafetividade ou outros fatos sociais futuros, em consonância com a evolução das 

sociedades pelo mundo. 

 Outros arranjos familiares têm recebido uma atenção do direito, em especial a 

concepção familiar parental, qual, inclusive, recebe previsão expressa do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), recebendo o nome de Família Extensa ou Ampliada, qual reconhece 

aos parentes próximos com os quais a criança e o adolescente tenham vínculo de afinidade e 

afetividade o status de família natural (ECA - Art. 25, Parágrafo Único). 

 Até então, o maior desafio do universo jurídico era reconhecer de forma similar, os 

direitos de família (guarda e alimentos, por exemplo) aos filhos e enteados integrantes das 

Famílias recompostas, ou reconstituídas – tal modalidade de família diz respeito aquele 

agrupamento familiar onde os integrantes saem de outras experiências familiares ou afetivas, 

trazendo consigo filho(s) destes relacionamentos anteriores e buscam recompor sua vida com 

um outro alguém, permitindo o convívio entre filhos comuns com os unilaterais (aqueles 

filhos individuais de cada um do casal), criando vínculos de parentesco entre os meio irmãos e 

entre padrastos e madrastas que muitas vezes assumem as funções de verdadeiros pais e mães  

 Como o dinamismo da vida social é insuperável e infinitamente veloz, o judiciário tem 

reconhecido também os chamados “Direitos da (o) Amante”. A via jurisprudencial ocorre 

porque o Código Civil não reconhece como família o Concubinato (Art. 1.727 do CC-02), ou 

seja, aquela relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casar (ou seja, a relação 

com alguém que já tenha uma outra família), haja visto o fato da monogamia ser a regra 

familiar do ordenamento jurídico brasileiro (o Código Penal Brasileiro, a propósito, tipifica a 

bigamia como crime em seu Art. 235). 
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 Quando o judiciário tem sido provocado diante de tais situações, o mesmo tem 

concedido direitos de família à (ao) amante / concubina (o), sob o fundamento de proteção ao 

terceiro de boa-fé, bem como sob o argumento de não poder ostentar em favor do cônjuge o 

enriquecimento sem causa, em detrimento da cooperação da (o) amante no crescimento 

pessoal do seu consorte. Neste esteio, inclusive, os efeitos previdenciários têm sido divididos 

igualmente entre a esposa (ou companheira) e a (o) amante / concubina (o). 

 Só que tal dinamismo social – legitimamente amparado pelo Princípio Constitucional 

da Pluralidade das Entidades Familiares – tem tomado rumos diversos, ilimitados e jamais 

concebidos anteriormente. Conforme foi anunciado na imprensa (24.08.12), um homem e 

duas mulheres da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, registraram em cartório uma 

Escritura Pública de União Poliafetiva, onde as três pessoas decidiram declarar publicamente 

a vida a três. Ante o fato, urge a efetiva necessidade de identificar o que seria tal relação 

perante o Direito. Em outras palavras, questiona-se: qual será a natureza jurídica desta 

relação? Infelizmente, a posterior decisão do CNJ favorável ao Pedido de Providências da 

ADFAS, inviabilizou o reconhecimento desta união estável. 

 A monogamia ainda é regra no ordenamento jurídico, de modo que o reconhecimento 

de relações pluriafetivas vem supostamente ferir e até transformar as bases sobre as quais se 

edifica a família. Assim, numa postura cômoda, tanto quanto covarde, muito fácil seria tratar-

se como “sociedade de fato” – como outrora já fora tratado as uniões estáveis e até as uniões 

homoafetivas – permitindo que, comprovado a cooperação na aquisição patrimonial, seja 

viabilizada a divisão de bens, sob o argumento de ser vedado o enriquecimento ilícito, mas 

não se reconhecendo o status familiar, nem os direitos que lhes forem decorrentes. 

 O registro da união poliafetiva por meio de escrituração pública levou em conta, por 

analogia, a figura da união estável sob o argumento de ser uma situação de fato, regida de 

forma pública, contínua e até duradoura sob a égide da informalidade. Alegou-se, para tanto, a 

existência do affectio maritallis e da intenção de se constituir família, essenciais à tais 

entidades familiares. Esse reconhecimento está em consonância com a mais límpida realidade 

sociocultural. O costume como fonte do direito é uma realidade singular, sendo a realidade 

plural o conjunto de costumes. Daí todos eles, majoritários e minoritários, padronizados ou 

alternativos, devem ser amparados pelo Direito. 
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 Bem, ao tempo em que não existe regra legal que proíba explicitamente tal situação, 

desagua-se na máxima noção da legalidade no âmbito privado, qual determina que “o que não 

está proibido, está permitido”. Ademais, não se pode olvidar que as bases das relações 

privadas são norteadas pela autonomia da vontade e no âmbito familiar deve prevalecer a 

ideia da intervenção mínima do Estado, assim, uma vez que o casal ou o trio, quarteto, etc. 

aceitarem aquela relação, não caberia a intervenção do poder público na esfera íntima dos 

mesmos, pois cabe ao Estado garantia de proteção e não alijar as pessoas de um tratamento 

igualitário diante de novas feições familiares. 

 Neste sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho asseveram que “A 

atuação estatal não poderia invadir essa esfera de intimidade, pois, em uma relação de afeto, 

são os protagonistas que devem estabelecer as regras aceitáveis de convivência, desde que não 

violem a sua dignidade, nem interesses de terceiros”52. 

 Nesta ordem de ideias, por mais chocante que inicialmente possa ser, imperioso se faz 

admitir que a proliferação destas uniões poliafetivas e sua eventual aceitação social pode 

promover uma ruptura aos paradigmas tradicionais, dando uma nova feição familiar. 

 Não se pode negar o dado sociológico de que na atualidade o número de mulheres é 

muito maior que o número de homens. E será que o direito de se constituir família não deve 

alcançar a todos? Então, como compatibilizar esta relação quantitativa diante da desproporção 

numérica entre homens e mulheres? 

 Por fim, não podemos esquecer, a propósito, que o reconhecimento pelo judiciário de 

direitos à concubina / amantes – independente dos fundamentos –, bem como a permissão 

legal (Art. 1.723, § 1º do CC-02) de que uma pessoa formalmente casada possa constituir 

união estável por se encontrar na condição de “separado de fato” demonstra que a pluralidade 

das entidades familiares pode ter como tendência o fim da monogamia e a legitimação da 

poligamia, desde que se resguarde entre os integrantes desta união poliafetiva a lealdade e 

boa-fé. 

 Ademais, não se pode olvidar que atualmente o fundamento essencial à família é o 

afeto, assim, independente de qual arranjo familiar se esteja inserido, deverá prevalecer a 

máxima de que “toda forma de amor vale à pena”, já que como arrematam os poetas da bossa 

nova, "Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho". 

                                                           
52 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Das uniões poliafetivas: seria o fim da 

monogamia? Em:< https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-

poliafetivas-seria-o-fim-da-monogamia>. Acesso em 13 maio 2019. 

https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-poliafetivas-seria-o-fim-da-monogamia
https://dellacellasouzaadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/112391479/das-unioes-poliafetivas-seria-o-fim-da-monogamia
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4. ESTATUTO DA POLIAFETIVIDADE: UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA SOCIAL 

 

4.1 – Pluralismo das entidades familiares e o Princípio da Afetividade 

 

 O Ordenamento Jurídico pátrio passou a reconhecer novas modalidades de família a 

partir da vigência da Constituição Federal de 1988, a qual expandiu o conceito de família que 

era restrito aos moldes do casamento, passando a tutelar e afiançar proteção às demais formas 

de manifestação, dentre elas a união estável, a família monoparental, as famílias recompostas 

e as homoafetivas. No entanto, apesar de ser um tipo de relacionamento anoso, o 

poliamorismo ainda não é reconhecido como instituto de Direito de Família, por grande parte 

dos Tribunais brasileiros. 

 Destaca-se que o poliamor tem como característica basilar a pluralidade de 

relacionamentos, onde as partes enredadas se conhecem e aceitam a relação simultânea, os 

quais pontuam os direitos e deveres dos relacionados. Ocorre que perante a omissão 

legislativa, doutrina e jurisprudência são controversas acerca do tema, no tocante a 

possibilidade de reconhecimento do poliamor como instituto de Direito de Família, bem como 

a aplicação de efeitos jurídicos decorrentes desta modalidade de união, a qual continua à 

margem da proteção normativa. 

 A família, união natural, instituição primária, atualmente fundada no afeto, organizada 

por intermédio de regras estatais e sociais, é protegida pelo Direito brasileiro, no ramo 

específico do Direito de Família ou, na melhor nomenclatura, Direito das Famílias, como vêm 

intitulando alguns autores como Farias e Rosenvald53, justificando a terminação no plural, 

devido à modificação na realidade das famílias brasileiras, ocasião em que o casamento 

deixou de ser a única forma de constituição de família, como já foi previsto, passando a ser 

estabelecida a partir de vários modelos. Historicamente, a família não pode ter seu modelo 

estabelecido em uniformidade, frente às modificações das relações sociais e os ajustes que são 

trazidos, tornando com isso, a história da família verificada de forma não linear, a qual está 

em constante adaptação às necessidades sociais que vão surgindo a cada época. 

 Ainda em relação ao Direito das Famílias, o lócus social admite a relativização desta 

nomenclatura, principalmente se considerarmos que os fatos sociais não podem ser 

hierarquizados. Seguindo a ótica durkheimniana, ainda que os fatos sociais sejam coercitivos, 

                                                           
53 FARIAS Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil- Famílias. Salvador: Juspodvm: 

2014. v.6. 
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impondo-se sobre os indivíduos, os mesmos devem ser reconhecidos na sua totalidade, e não 

seguindo um padrão moral majoritário. O poliamor é um fato social, assim como a 

homossexualidade, a família monoparental, a transgenia, o casamento monogâmico e outros 

fenômenos sociais. 

 O modelo patriarcal de família, presente no Código Civil de 1916, previa que a família 

deveria ser matrimonializada, ou seja, fundada diante do casamento, tendo sofrido este 

paradigma grande influência patrimonial. A desagregação da família acarretaria num 

desequilíbrio da própria sociedade. A união das pessoas em família, teria a mera finalidade de 

constituição de patrimônio, a fim de decorrer com sua posterior transmissão aos herdeiros, 

pouco importando os laços afetivos, apontando a impossibilidade de dissolução do vínculo, 

visto que a desagregação da família corresponderia à desagregação da própria sociedade. 

Diante dos novos valores inseridos na sociedade contemporânea, o antigo modelo de família 

entrou em crise, passando a fundar-se na afetividade, conforme assevera Lôbo54. Assim, ante 

o novo princípio, novos arranjos familiares vão sendo adotados e aos poucos a legislação 

brasileira vai se adequando e preenchendo as lacunas legais que porventura passam a surgir, 

sendo um caminho inevitável do processo de transformação social. 

 A nossa Carta Magna de 1988 positivou aquilo que já era costume, bem como aquilo 

que de fato já havia na sociedade, dando maior expansão ao conceito de família e tutelando, 

de forma igualitária, todos os seus componentes. Importante destacar que não foi a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 que a mudança no instituto familiar ocorrera, 

ou seja, a Carta Magna apenas codificou os valores já solidificados, reconhecendo a evolução 

da sociedade e as irrefragáveis uniões de fato. Com isso, os princípios norteadores do Direito 

de Família trouxeram uma relevância ao processo de evolução do nosso ordenamento 

jurídico, nomeadamente no sentido do reconhecimento ao pluralismo familiar, existente no 

plano fático, em efeito dos novos modelos de família que se instituíram ao longo do tempo. 

Inevitavelmente a posteriori, a Poliafetividade vai ser uma realidade. E não demorará 

muito para se consolidar essa realidade. Podemos perceber que geração após geração no 

Brasil, os costumes foram adquirindo novas nuances, sem prejuízo de um conservadorismo 

cristalizado no comportamento moral da sociedade brasileira. Ademais, em paralelo, ainda 

que com certa resistência, fatos sociais como a homossexualidade, o divórcio, o adultério, as 
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relações familiares paralelas e a transgeneridade (esta com mais resistência), foram se 

tornando comuns no dia a dia do nosso contexto social. E por mais que a maioria desses 

fenômenos sociais ainda tenham grande índice de reprovação moral dentro do lócus social, 

observamos que a tutela jurídica civil vem sendo consolidada, não prejudicando a promoção, 

senão da plena justiça, pelo menos, da mínima justiça, ainda que possamos avançar muito 

mais, e iremos. 

 As relações poliafetivas devem ser reconhecidas também como autênticos fatos 

sociais, sem prejuízo do direito democrático das manifestações contrárias a esse modus 

vivendi. Entretanto, o que se busca é o simples e estrito amparo legal, que visa corrigir 

gravíssimas e injustas distorções dentro da sociedade. É simplesmente promover a justiça, o 

autêntico fumus boni iuris, pois o direito pleiteado daqueles que participam da 

Poliafetividade, existe no campo concreto. Injustiças são cometidas diuturnamente por 

partícipes dessa modalidade de relação, seja por vingança, seja por pura astúcia, objetivando 

ter vantagem patrimonial acerca de uma situação que envolva divórcio ou morte. 

 E é para isso, na qualidade da livre expressão do Direito, que torcemos para que o 

quanto antes, a tutela legal seja efetuada, no sentido de se construir uma sociedade mais 

equânime e justa no futuro, respeitando o princípio basilar da família, o afeto. 

 

4.2 – A relação poliafetiva e o Princípio da Monogamia 

 

Para Maria Berenice Dias55, o princípio da monogamia não está na Constituição Federal 

de 1988, é um viés cultural. A monogamia também não se sustenta como princípio jurídico, 

sobretudo, porque não pode ser considerada um “dever ser” imposto pelo Estado a todas as 

relações familiares. A imposição da monogamia pelo Estado, oriunda de dogmas religiosos, 

se presta, tão somente, a impedir o reconhecimento das famílias em suas diversas formas de 

constituição, ferindo os princípios constitucionais que regem o Direito de Família.  

César Fiúza e Luciana Poli destacam que: 

Elevar a monogamia à categoria de princípio é perpetuar o que o texto constitucional 

não disse; é vendar os olhos para inúmeras realidades familiares; é perseguir 

resultados desastrosos; é negar o reconhecimento e proteção a diversos núcleos 

familiares. 56 
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E ainda considerando que o sistema jurídico brasileiro adote a monogamia como 

princípio, como as relações poliafetivas possuem um único núcleo, tendo como condição 

basilar a boa-fé e o consentimento mútuo dos partícipes. 

O afeto tornou-se o grande fundamento nas decisões envolvendo o Direito da Família. 

Ademais, o fato de se reconhecer a Poliafetividade para efeitos jurídicos civis não desconstrói 

o direito dos casais monogâmicos de viverem conforme seus valores morais, religiosos e 

afins. É apenas um reconhecimento de natureza civil, a promoção da mais autêntica justiça e 

não uma proibição da prática monogâmica, tampouco o início do processo de desconstrução 

da monogamia como costume social no Brasil. 

 

4.3 – Relação poliafetiva e união estável 

 

 A relação poliafetiva é legitimamente uma união estável pois possui os mesmos 

requisitos basilares para a sua concretização. Considerando a união estável e seus requisitos, 

deve a mesma ser uma convivência pública, contínua e duradora exigidas pelo ordenamento 

jurídico, demonstrando que a união entre o casal requer estabilidade, ligação permanente para 

fins essenciais à vida social, preenchida pela aparência de “casamento” perante terceiros, ou 

seja, a convivência deve ser similar à “posse de estado de casado”, apesar de ser atributo 

próprio de casal unidos pelo vínculo matrimonial. Essa aparência de casamento é o que 

denominamos de convivência more uxório, sendo a demonstração inequívoca da constituição 

de uma família, pois engloba comunhão de vidas e projetos, além da assistência moral e 

material, legitimando o affectio maritalis. A união poliafetiva também preenche 

inequivocamente esses requisitos. 

 

4.4 – O reconhecimento das entidades familiares como conquistas históricas 

 

  Considerando a relação poliafetiva como união estável, pois se assemelha nos 

requisitos, importante apresentar o processo histórico que envolveu a consolidação das uniões 

estáveis no Brasil.  

No que se refere à união estável, importante considerar o processo histórico brasileiro 

no tocante a esse mecanismo de reconhecimento familiar. Tão relevante quanto, situar a 
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evolução do casamento, considerando a legislação vigente em diferentes conjunturas 

históricas.  

 Somente após a proclamação da República, por intermédio do Decreto nº 181, de 24 

de janeiro de 1890, foi regulamentado o casamento civil. Assim, a partir de tal data, passaram 

a ser considerados válidos apenas os casamentos celebrados de acordo com referida 

regulamentação, situação que foi ratificada pela Constituição Republicana de 24 de fevereiro 

de 1891, que estabeleceu, em seu artigo 72, §4º, que “A República só reconhece o casamento 

civil, cuja celebração será gratuita”. (BRASIL, 1891)  

 O Código Civil de 1916 continuou a estabelecer o casamento civil como única forma 

de constituição da família legítima. A referida codificação não regulamentou o concubinato na 

sua forma pura ou impura, mas também não o proibiu, referindo-se ao mesmo em algumas 

disposições, normalmente para defender o instituto do casamento, como no caso de seu artigo 

248, inciso IV, que possibilitava à mulher casada reivindicar os bens comuns doados ou 

transferidos à concubina, e o artigo 1777, que estabelecia que a doação do cônjuge adúltero ao 

seu cúmplice poderia ser anulada pelo outro cônjuge ou pelos herdeiros necessários, até dois 

anos após a dissolução da sociedade conjugal. Assim, o texto codificado deixou clara a 

preferência legal pela família legítima, constituída pelo casamento, em detrimento da família 

de fato, constituída pela união estável.  

 Entretanto, a legislação esparsa e as decisões judiciais paulatinamente passaram a 

reconhecer direitos aos concubinos, sobretudo nos casos de concubinato puro. Segundo 

Álvaro Villaça Azevedo: “Nesse estado de coisas, foi importante o surgimento de uma 

legislação extravagante, em defesa do concubinato, e de uma jurisprudência, em evolução 

constante, nesse mesmo sentido, de caráter jurídico, mas de cunho eminentemente judicial”57. 

 No decorrer do período republicano, diversas normas jurídicas foram criadas 

positivando direitos daqueles que destoavam dos padrões majoritários ou que não eram 

amparados pelo conjunto normativo pátrio. Podemos destacar o art. 21, parágrafo único, do 

Decreto 7036/44, que reconheceu o direito de todos os filhos, sem distinção, a benefícios e da 

concubina declarada como mantida pecuniariamente pela vítima de acidente de trabalho que 

viesse à óbito, também como beneficiária legítima, na ausência de cônjuge legal. A Lei 

4297/63 estabeleceu a possibilidade do servidor civil, militar ou autárquico desquitado, que 

não respondesse pelo sustento da esposa, abater em seu imposto de renda os gastos com 
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pessoa que vivesse sob sua exclusiva dependência econômica, no mínimo há cinco anos. A 

Súmula 35/63 do STF estabeleceu que em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a 

concubina tinha direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não existisse 

impedimento para o matrimônio. Outro marco legal importante foi a edição, em 26 de 

dezembro de 1977, da Lei 6.515, que instituiu o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, 

acabando com o caráter de indissolubilidade do casamento, abrindo espaço para um maior 

reconhecimento da chamada família de fato.  

 A Súmula 380/64 do STF determinou o reconhecimento à dissolução judicial com a 

partilha do patrimônio por esforço comum, se comprovada a existência de sociedade de fato 

entre os concubinos. Daí se consolida o reconhecimento da união estável como sociedade de 

fato. Outro marco jurisprudencial relevante a ser destacado é a edição da Súmula de nº 382 

pelo Supremo Tribunal Federal estabelecendo que a vida em comum sob o mesmo teto, more 

uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. Por fim, a Constituição Federal 

de 1988, expressamente, reconheceu a união estável como entidade familiar. Ademais, 

importante ressaltar que este reconhecimento não liquidou a noção de casamento, mas apenas 

promoveu a garantia jurídica de uma nova ordem social e familiar. 

 Por outro lado, é importante destacar que apesar de conferir à união estável o status de 

entidade familiar, a Constituição Federal não regulamentou o instituto, nem determinou os 

contornos jurídicos do mesmo, deixando tal tarefa para a legislação ordinária. A consolidação 

legal que regulamentou a união estável veio, a posteriori, nas Leis 8971/94 e 9278/96, sendo 

a última a constituição do estatuto da união estável. O novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, regulou a união estável em seu Livro IV (Do Direito de Família), 

Título III (Da União Estável), artigos 1.723 a 1.727, regulamentação esta que se encontra 

atualmente em vigor. 

 

4.5 – As novas entidades familiares e o futuro processo de reconhecimento da família 

poliafetiva no Brasil 

 

No bojo da Carta Magna, são explícitas como entidades familiares os seguintes 

modelos: casamento (art. 226 § 1º e § 2º, CF), união estável (art. 226 § 3º, CF) e família 

monoparental (art. 226 § 4º, CF). Embora a Constituição Federal liste em seu texto, 

explicitamente, apenas esses três tipos de entidades familiares, outras entidades devem ser 
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consideradas. Tais entidades estão pautadas na afetividade, na estabilidade e na 

ostensibilidade. 

O casamento monogâmico é a entidade comum no nosso sistema jurídico civil. São 

deveres conjugais do casamento a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio 

conjugal, a mútua assistência, o sustento, guarda e educação dos filhos, quando for o caso e o 

respeito e a consideração mútuos. Sem dúvida, o casamento possui posição privilegiada em 

relação às demais entidades familiares. A união estável, por sua vez, vem destacada na norma 

como relação entre homem e mulher, embora essa exigência tenha sido descaracterizada com 

o conjunto normativo, doutrinário e jurisprudencial que se consolidou nos últimos anos, em 

favor de uniões estáveis de natureza alternativa. Para a configuração de uma união estável, 

basta a convivência ser pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituição de família. 

Quanto à família monoparental, esta se configura como entidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes. 

Diante da dinâmica social, existem várias entidades familiares não expressas na Carta 

Magna, mas que não podem ser desconsideradas. Tais entidades são muito frequentes na 

atualidade e baseadas, principalmente na afetividade, tendo a doutrina discorrido sobre o 

tema, alcançando avanços jurisprudenciais. Nesse diapasão, a doutrina leciona que atualmente 

o elemento da consanguinidade deixou de ser fundamental para a constituição da família, 

visto que a doutrina e a jurisprudência vêm aumentando o rol das modalidades de família, já 

sendo aceitas por alguns juristas outras formas, tais como a homoafetiva, a anaparental, etc.58 

No ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) evocou os princípios 

constitucionais e decidiu pela legalidade e constitucionalidade do casamento direto de casais 

homossexuais e não apenas por conversão da união estável. Em 2013, o CNJ passou a 

determinar que os oficiais de registro de casamento recebam as habilitações para casamento 

homoafetivo, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, vedando às autoridades competentes a 

recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em 

casamento entre essas pessoas. 
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A jurisprudência abraçou e consolidou a noção de família anaparental, como no 

julgado a seguir: 

 

EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI Nº 8.009/90. 

IMPENHORABILIDADE. MORADIA DA FAMÍLIA. IRMÃOS SOLTEIROS. Os 

irmãos solteiros que residem no imóvel comum constituem uma entidade familiar e 

por isso o apartamento onde moram goza de proteção de impenhorabilidade, prevista 

na Lei nº 8.009/90, não podendo ser penhorado na execução de dívida assumida por 

um deles. Sem embargo do fim proposto da impenhorabilidade, a decisão cuida de 

entidade familiar que se insere totalmente no conceito de família do art. 226, pois 

dotada do requisito de afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Não há, nesse 

caso, “sociedade de fato” mercantil ou civil, e não se poderá considerar como tal a 

comunidade familiar de irmãos solteiros (Recurso Especial nº 159.851-SP, DJ de 

22.06.1998).  

 

No processo de reconhecimento de entidades familiares alternativas não agraciadas 

taxativamente pela Constituição Federal, a jurisprudência vem contribuindo 

significativamente como no caso das famílias recompostas, com o STJ dando legitimidade ao 

padrasto para pedir a destituição do poder familiar, em face do pai biológico, como medida 

preparatória para a adoção da criança, quando comprovada qualquer das causas de perda do 

poder familiar. Na família unipessoal, o único membro ganhou reconhecimento jurídico após 

decisões jurisprudências em sequência. Em suma, esse processo de consideração das 

entidades familiares alternativas representa uma autêntica conquista histórica. 

E no que concerne às famílias poliafetivas, conquistas como a concessão de escrituras 

de reconhecimento destas como uniões estáveis não podem ser dispensadas. Representam, 

acima de tudo, o processo de evolução social, inevitável, em especial, nas democracias 

ocidentais ou ocidentalizadas.  E exemplos da existência dessas famílias não faltam. 

Um homem e duas mulheres, que já viviam juntos na mesma casa há três anos, 

oficializaram a união em um cartório de notas em Tupã, interior de São Paulo. Os partícipes 

preferiram não se identificar. De acordo com a tabeliã que fez o registro, Cláudia do 

Nascimento Domingues, “a declaração é uma forma de garantir os direitos de família entre 

eles”. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Marília, Tayon Berlanga, explicou 

que o documento funciona como uma sociedade patrimonial. “Ele dá direito ao trio no que diz 

respeito à divisão de bens em caso de separação e morte”, disse. 

Em 2015, o 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro registrou união poliafetiva entre 

duas mulheres e um homem. Leandro Sampaio, Thais Souza e Yasmin Nepomuceno 

oficializaram seu relacionamento através da escritura lavrada pela tabeliã Fernanda Leitão. 
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Uma das companheiras conseguiu, com essa oficialização, inserir os demais cônjuges no 

plano de saúde de sua empresa. A mesma tabeliã registrou a escritura de um trisal feminino 

no mesmo ano. 

Em 2016, também foi formalizada escritura pública para um trisal em São Vicente, no 

litoral do estado de São Paulo. Declarou-se na escritura o desejo dos membros da relação em 

formar uma entidade familiar poliafetiva, de natureza igualitária, livre e paritária. O homem e 

as duas mulheres integrantes do trisal viviam juntos desde o início do ano de 2008. 

Na contramão desse processo de reconhecimento está a procedência promovida pelo 

Conselho Nacional de Justiça em favor do Pedido de Providências da ADFAS, no sentido de 

proibir as escrituras públicas de uniões estáveis poliafetivas, cujo conteúdo se encontra em 

anexo neste trabalho e também foi analisado em capítulo anterior. 

O mais importante do registro da escritura de União Poliafetiva é a visibilidade de 

outras estruturas familiares. É a possibilidade dos parceiros se relacionarem com outras 

pessoas sem que isso prejudique os envolvidos. A escritura visa dar proteção as relações não 

monogâmicas, além, de buscar o respeito e aceitação social dessa estrutura familiar.  

A leitura constitucional não deve ser fria, incapaz de considerar as mudanças nos 

valores e práticas sociais. A Constituição é inclusiva, é cláusula geral de inclusão, deve ser 

interpretada sistematicamente, em harmonia com seus princípios, como a igualdade. A Carta 

Magna não exclui qualquer modalidade familiar, os intérpretes é que fazem tal exclusão, 

violando claramente o mega princípio da dignidade da pessoa humana, sob o qual está 

assentada a Constituição Federal. 

 

4.6 – Uniões Paralelas Putativas e União Poliafetiva: diferenças 

 

 Diz-se putativo o casamento que, embora nulo ou anulável, foi contraído de boa-fé, 

por um só ou por ambos os cônjuges, reconhecendo-lhe efeitos a ordem jurídica. O termo vem 

do latim, putare, que significa imaginar. A união estável putativa nada mais é do que uma 

interpretação analógica ao casamento putativo, que resguarda os efeitos conferidos a união 

estável quando um dos companheiros, agindo de boa-fé, acreditava manter um relacionamento 

livre de quaisquer impedimentos. Ou ainda, é aquela união em que pelo menos um dos 

companheiros esteja de boa-fé, ou seja, desconheça que exista algum impeditivo legal para 

sua caracterização.  
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 Num primeiro momento, podemos afirmar que a relação poliafetiva tem natureza 

putativa, pois seus integrantes apresentam boa-fé com a disposição de desenvolver um 

relacionamento, em consonância à consciência de não existir impedimentos para tal. No 

entanto, se observarmos de maneira mais específica, apesar da semelhança no que concerne às 

características para a promoção de uma relação putativa, o poliamor se difere da autêntica 

união putativa, pois esta possui dois núcleos, visto que um dos partícipes, ainda que de boa-fé, 

desconhece o impedimento da sua relação; no caso a ignorância frente ao matrimônio já 

contraído pelo companheiro, que acredita até então ser livre. Na relação poliafetiva, por sua 

vez, existe um núcleo muito bem definido, sendo a boa-fé pertencente a todos os partícipes. 

Em suma, na união putativa há claramente um cônjuge adúltero, enquanto na relação 

poliafetiva, não existe adultério, pela boa-fé subjetiva de todos os cônjuges. 

 A censura da lei incide sobre as uniões paralelas, pois elas ferem o princípio da 

monogamia, não visto apenas como uma norma moral, mas como preceito básico e 

organizador das relações jurídicas da família brasileira.  

 Cabe salientar também as correntes que discorrem sobre a aceitação ou não das 

relações paralelas, das quais apresentamos abaixo: 

 a) As uniões paralelas não podem ser reconhecidas: se uma pessoa é casada ou vive 

em união estável e mantém outro relacionamento paralelo, mesmo que tal relação seja 

duradoura e dela advenham filhos, não há a possibilidade de reconhecer o relacionamento 

como uma entidade familiar. Se da relação resultou a aquisição de patrimônio por esforço 

comum, tal situação será regulada pelo direito civil (e não familiar). O Princípio da 

Monogamia (que veda mais de uma união) deve prevalecer.  

 b) Possibilidade de reconhecimento da união estável de quem estiver de boa-fé: o 

reconhecimento das uniões paralelas deve considerar a existência de união estável somente 

quando um dos membros da família é impedido de iniciar outro relacionamento (por já estar 

em uma relação anterior) e o outro, apesar disso, acredita que não há impedimento. Assim, 

para aquele que estiver de boa-fé dentro da relação, ela será reconhecida e produzirá efeitos. 

Isso porque se pretende, por exemplo, evitar o enriquecimento indevido daquele que foi infiel. 

O Princípio da Monogamia, portanto, é relativizado. 
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 c) Todas as uniões poderiam ser reconhecidas: o conhecimento sobre uma união 

anterior “não pode ter o condão de tornar juridicamente irrelevante a existência de família 

constituída em concomitância com a originária”. Para os adeptos deste pensamento, a 

monogamia deve ser considerada somente uma regra moral, mas não um princípio no qual se 

baseia o Direito. Mais do que a monogamia, valorizam-se a autonomia, a liberdade de escolha 

e a intimidade dos indivíduos no momento da constituição de sua família. Assim, diante de 

entidades familiares paralelas, merecedoras da chancela jurídica, o estado precisaria assumir o 

encargo de proteger o livre desenvolvimento da personalidade e os planos de vida dos 

cidadãos. 

Ademais, acima de tudo, para que haja uma entidade familiar, ante o princípio da 

pluralidade de entidades familiares e conforme a norma aberta e de inclusão do art. 226 da 

CF, há necessidade de três elementos: afetividade, estabilidade e ostensibilidade. A 

afetividade para caracterizar a entidade familiar não se baseia em qualquer afeto e sim um 

afeto especial: o afeto familiar. O afeto familiar se caracteriza pelo animus de constituição de 

família: o desejo dos familiares compartilharem a mesma vida, dividindo as tristezas e 

alegrias, os fracassos e os sucessos, a pobreza e a riqueza, enfim, o intuito de formarem um 

novo organismo distinto de suas individualidades, num recíproco pertencer. 

 

4.7 – Regime de Bens na união poliafetiva 

 

 Uma vez aceita a possibilidade da união poliafetiva, como deverá ser realizada a 

partilha de bens e direitos no caso de rompimento em vida? A razoabilidade indica a 

existência de uma linha divisória entre as convivências, o que procederá a uma partilha justa, 

separando o patrimônio que foi construído entre o homem e suas mulheres ou entre a mulher e 

seus homens. 

 É digno de destaque que numa convivência paralela foi constituído um patrimônio 

com o auxílio dessa terceira pessoa, e privá-la desse direito, além de injusto, iria ao encontro 

das noções básicas do direito obrigacional delineado no código civil vigente. Apresenta-se 

como possibilidade a divisão do patrimônio em três partes iguais, a chamada triação. 

 



63 
 

 No que concerne ao uso das escrituras públicas para o reconhecimento das uniões 

poliafetivas, cabe reforçar a retrógrada decisão do CNJ, que determinou a proibição de 

lavratura de escrituras de uniões poliafetivas por Tabelionatos de Notas.  

 Ao nosso ver, a união poliafetiva se assemelha à uma autêntica união estável e, 

portanto, deve seguir os ditames destacados entre os artigos 1723 e 1727 do Código Civil. 

Aplicam-se, então, às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de 

bens, salvo contrato escrito entre os companheiros. Enfim, cumpre-se o que taxativamente se 

expressa no art. 1725 do conjunto normativo civil em vigor. 

 A triação de bens, novo modelo de partilha patrimonial, foi pioneiramente adotada 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual afiançou os direitos patrimoniais à 

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

Cível nº 70011258605, onde restou reconhecido o relacionamento paralelo entre as partes, 

asseverando o direito de um terço do patrimônio adquirido durante o relacionando simultâneo, 

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

uniões. Salienta-se que esta partilha dimanou do falecimento do varão que constituiu a relação 

poliamorosa. 

 A triação de bens decorre do instituto da meação, que é a metade ideal do patrimônio 

em comum garantido ao cônjuge ou companheiro. Sinteticamente a meação decorre da 

partilha (cinquenta por cento) do patrimônio comunicável entre o casal. A triação se refere à 

terça parte, sendo uma adaptação. Salienta-se que cada regime de bens apresenta uma forma 

exclusiva para delimitar os bens que se comunicam ou não. 

 Neste sentido, a triação consiste na partilha dos bens comunicáveis entre os envolvidos 

da relação simultânea, resultando em um terço do patrimônio para cada um, sendo geralmente 

aplicada quando findo o relacionamento de uma das partes ou de todos os envolvidos, quer 

em decorrência do falecimento de um deles, caso post mortem ou mesmo pela disposição de 

não permanecer no relacionamento poliamoroso em vida.   

 Havendo a dissolução da união paralela em vida, quando comumente decorre de uma 

discórdia entre os companheiros, a partilha-triação será executada entre as três partes, 

procedendo à divisão de todo o patrimônio obtido na constância da união simultânea, de 

forma igualitária entre os três. Aponta-se a necessidade da observância dos bens 

comunicáveis, que podem ingressar no patrimônio comum e ser procedida a partilha nos 
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ditames do regime legal de bens (comunhão parcial), previsto entre os artigos 1.658 e 1.666 

do Código Civil Brasileiro em vigor. 

 Na dissolução com a morte de um dos companheiros, também se concretiza a triação 

de bens, onde duas soluções podem ser tomadas: a primeira seria proceder com a partilha 

igualitária, destinando uma fração do patrimônio para cada companheiro e para os herdeiros 

ou ainda conceder somente a meação aos companheiros e os outros 50% serem destinados aos 

herdeiros, conforme parte do entendimento jurisprudencial. 

 Havendo o reconhecimento do relacionamento poliamoroso, pontuando os contornos e 

os requisitos para sua configuração, os efeitos jurídicos decorrentes do Direito de Família 

podem ser-lhes cominados pelo Judiciário no caso concreto, até que exista a supressão da 

inércia legislativa em reconhecer e atribuir efeitos às relações de poliamor, impedindo 

injustiças e a fragilização do relacionamento familiar, ante a insegurança jurídica de seus 

partícipes. 

 Desta feita, segue julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual 

aponta os requisitos básicos para o reconhecimento das relações simultâneas: 

 

[...] UNIÃO DÚPLICE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FACE ÀS 

PECULIARIDADES DO CASO [...]. Ao longo de vinte e cinco anos, a apelante e o 

apelado mantiveram um relacionamento afetivo, que possibilitou o nascimento de 

três filhos. Nesse período de convivência afetiva - pública, contínua e duradoura - 

um cuidou do outro, amorosamente, emocionalmente, materialmente, fisicamente e 

sexualmente [...] Isso é família. O que no caso é polêmico é o fato de o apelado, à 

época dos fatos, estar casado civilmente [...]. Ela não é concubina - palavra 

preconceituosa - mas companheira. Por tal razão, possui direito a reclamar pelo fim 

da união estável [...] A solução para tais uniões está em reconhecer que ela gera 

efeitos jurídicos, de forma a evitar irresponsabilidades e o enriquecimento ilícito de 

um companheiro em desfavor do outro (TJMG. Apelação Cível nº. 

1.0017.05.016882-6/003. Relª. Des. Maria Elza. Julgamento: 20/11/08. Data da 

publicação: 10/12/08)  

 

4.8 – Aspectos sucessórios na união poliafetiva 

 

 Não se confunde famílias paralelas ou simultâneas, cada uma possuindo domicílio 

diferente, com poliamorismo. Assim, nas famílias paralelas há dois ou mais núcleos 

familiares, com um membro comum. Por isso mesmo etiquetada também de entidades 

familiares simultâneas. No poliamorismo há ocorrência de relação afetiva entre todos os seus 

membros, desenvolvendo tão somente uma única célula familiar. 
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 A união poliafetiva, constituída de três ou mais pessoas, precisa totalmente de 

reconhecimento e abrigo legal para seus membros. A jurisprudência dos Tribunais estaduais 

vem encampando, infelizmente com certo aferro do STJ, tanto a união poliafetiva como as 

famílias simultâneas ou paralelas. 

 O cônjuge sobrevivente tem direito à meação no casamento ou na união estável. 

Entretanto, em se tratando de direito poliafetivo, temos mais de duas pessoas enredadas. De 

tal modo, do envolvimento entre três pessoas, independentemente do sexo, os bens alcançados 

por qualquer um deles, salvo estipulação contrária em pacto ou em contrato, serão divididos 

por três, daí surgindo o silogismo “triação”, em deferência ao princípio da igualdade. Logo e 

neste caso, em que temos um único núcleo familiar, divide-se pelo número de pessoas o 

patrimônio. Por conseguinte, na dissolução da união estável poliafetiva, constituída por três 

ou mais pessoas, o retirante leva a sua cota parte, dividida entre as pessoas que constituem 

este núcleo familiar, evidentemente a partir da compleição do poliamorismo, eis que o 

advento de outras pessoas pode ocorrer quando já constituída a família poliafetiva. Assim e se 

depois de um determinado momento a família poliafetiva é desfeita, restando uma união 

dúplice superveniente, volta-se ao sistema de meação, a partir de então. 

 No sentido de dividir igualmente o patrimônio entre os partícipes, inclusive nas 

famílias paralelas, destaca-se o precursor julgamento do Des. Rui Portanova no TJRS: 

 

APELAÇÃO. UNIÃO DÚPLICE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. MEAÇÃO. 

"TRIAÇÃO". SUCESSÃO. PROVA DO PERÍODO DE UNIÃO E UNIÃO 

DÚPLICE. A prova dos autos é robusta e firme a demonstrar a existência de união 

entre a autora e o de cujus em período concomitante a outra união estável também 

vivida pelo de cujus. Reconhecimento de união dúplice. Precedentes 

jurisprudenciais. MEAÇÃO (TRIAÇÃO) Os bens adquiridos na constância da união 

dúplice são partilhados entre as companheiras e o de cujus. Meação que se 

transmuda em "triação", pela duplicidade de uniões. DERAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. POR MAIORIA.  

 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo vem, igualmente, julgando nesse sentido: 

 

Inventário - reserva de bens - meação - pretensão de ex-concubina em ação de 

reconhecimento do concubinato e partilha - admissibilidade - alegação 

verossimilhante - tutela antecipada - natureza adulterina da relação e contribuição 

indireta da companheira - irrelevância - improvimento ao agravo de instrumento - 

Aplicação do art. 273, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, e da Súmula 

380 do Supremo Tribunal Federal. Pode ser concedida, a título de antecipada de 

tutela, e ação declaratória da existência de concubinato, cumulada com pedido de 

partilha, a reserva de bens capazes de garantir, no inventário, o alegado direito de 
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meação da ex-concubina de de cujus, ainda que esse fosse casado e essa não 

trabalhasse fora.  

  

 Com relação às famílias poliafetivas, bem como às famílias simultâneas ou paralelas, 

há de se aplicar o regime de comunhão parcial, quando não existir contrato escrito entre os 

companheiros (CC, art. 1.725), a permitir a estipulação de qualquer outro regime de bens.  

 No que concerne, por sua vez, às famílias paralelas, reconhecida a união estável 

simultânea ou paralela ao casamento ou a outra união estável, acatada por todos, havendo 

dissolução, a partilha dos bens deverá ocorrer de forma igual entre os membros, segundo uma 

corrente. Daí advindo, novamente, o silogismo triação, se duas forem as famílias paralelas, 

por exemplo, união estável concomitante ao casamento. 

 Outro entendimento, encampado por Rodrigo da Cunha Pereira59 é o de dividir por 

família o patrimônio amealhado, ou seja, faz a meação no casamento, dividindo-se o 

patrimônio entre a esposa e o marido, com relação aos bens adquiridos ali, e divide-se em 

duas partes o patrimônio entre o companheiro e sua convivente, recebendo o varão dupla 

meação, que acaba premiado, por manutenção das relações conjugais. Essa proposta é, no 

nosso entendimento, de difícil aplicação, considerando que, se, por exemplo, o homem 

mantém o casamento e também uma união estável desconhecida pela esposa dele, na verdade 

como afirmar que o patrimônio adquirido a partir de então é somente da esposa ou da 

companheira? Admitir que é da esposa, pelo simples fato de a mesma não conhecer ou admitir 

esta outra família é penitenciar a outra, o próprio afeto. É discriminação. 

 Portanto, a adesão à primeira tese é mais prudente. Na família simultânea ou paralela 

há de se aplicar, a partir de sua constituição, a divisão dos bens entre todos os membros destas 

famílias. Evidente que, enquanto apenas casado, aplica-se a meação com afinidade a estes 

bens. A partir da constituição de outra família, paralela ou poliafetiva, concomitante ao 

casamento, divide-se os bens, a partir de então, em igualdade com todos os componentes 

destas famílias. 

 Importante destacar o voto do Ministro Carlos Ayres Brito, a derrubar estereótipos e 

estigmas viciados de moralismo:  

 
[...] ‘Companheiro’ como situação jurídica-ativa de quem mantinha com o segurado 

falecido uma relação doméstica de franca estabilidade (‘união estável’). Sem essa 

palavra azeda, feia, discriminadora, preconceituosa, do concubinato. Estou a dizer: 

não há concubinos para a Lei Mais Alta do nosso País, porém casais em situação de 

                                                           
59 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Invisibilidade em xeque. Disponível em: www.ibdfam.org.br. Acesso em: 11 

jun. 2019. 
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companheirismo. Até porque o concubinato implicaria discriminar os eventuais 

filhos do casal, que passariam a ser rotulados de “filhos concubinários”. Designação 

pejorativa, essa, incontornavelmente agressora do enunciado constitucional de que 

“os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação. [...] A concreta disposição do casal para construir um lar com um subjetivo 

ânimo de permanência que o tempo objetivamente confirma. Isto é família, pouco 

importando se um dos parceiros mantém uma concomitante relação sentimental a 

dois. No que andou bem a nossa Lei Maior, ajuízo, pois ao direito não é dado sentir 

ciúmes pela parte supostamente traída, sabido que esse órgão chamado de coração ‘é 

terra que ninguém nunca pisou’. Ele, coração humano, a se integrar num contexto 

empírico da mais entranhada privacidade, perante o qual o Ordenamento Jurídico 

somente pode atuar como instância protetiva. Não censora ou por qualquer modo 

embaraçante [...]. (STF, REx. 397.762-8 BA; Rel. Min. Marco Aurélio: Trecho do 

voto – vista do Min. Carlos Ay4res Britto; public. DJe de 12.09.08). 

 

Cabe salientar que a triação de bens post mortem protegerá, no processo sucessório, a 

legítima dos herdeiros necessários. Isso porque o patrimônio é dividido pelo trisal, sendo os 

dois cônjuges sobreviventes com suas partes e o patrimônio exclusivo do de cujus sendo 

transmitido aos seus herdeiros, uma vez que a herança é gravada com cláusula de 

indisponibilidade. 

 

4.9 – Aspectos previdenciários na união poliafetiva 

 

 Observa-se uma omissão regulatória no que concerne à apreciação do Direito 

Previdenciário perante à realidade das relações poliafetivas, gerando consequências deletérias 

para a promoção da justiça e desaforo ao Princípio da Dignidade Humana, valor basilar da 

democracia. Não há previsão tácita na Constituição que proíbe as relações poliafetivas e uma 

parcela majoritária da doutrina a assume como entidade familiar a partir da consumação de 

união estável. 

 De acordo com Martinez60, considerando a síntese do seu trabalho sobre a poligamia 

no Direito Previdenciário, os aspectos relacionados à Poliafetividade têm provocado pouco 

interesse dentre os especialistas de Direito Previdenciário, sobretudo pelo fato de que os casos 

oficiais de poligamia são raros e com poucos desdobramentos na ordem social, devendo ser 

suscitados como se sucedeu com situações envolvendo homossexuais, transexuais e 

transgêneros, como uma mera experiência individual. 

 

                                                           
60 MARTINEZ, W.N. A Poligamia no Direito Previdenciário. São Paulo: LTr, 2016. 
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 Embora exista pouco conteúdo delimitando os reflexos da omissão regulatória no 

conjunto normativo previdenciário, necessário achar meios para a resolução desse problema. 

O reconhecimento do Supremo Tribunal Federal acerca da juridicidade do afeto nas relações 

familiares diante do acatamento das 'famílias simultâneas' é um provável precedente a ser 

fixado e que pode influenciar fortemente o reconhecimento das entidades familiares 

poliafetivas a posteriori. Os tribunais atualmente já vêm reconhecendo efeitos previdenciários 

às concubinas (casos em que a esposa ou companheira não tinha conhecimento acerca da 

existência de outra família concomitante), de modo que tal linha de aceitação supõe o 

reconhecimento igualmente acerca do poliamor, para privilegiar a liberdade das partes 

envolvidas.  

 Há de se considerar o estudo do instituto do Benefício Previdenciário da Pensão por 

Morte e sua contemplação para a nova realidade social, onde as relações poliafetivas se 

apresentam naturalmente. Considerando que a Partilha post mortem do Direito Sucessório 

pode ser feita de maneira igualitária para as partes envolvidas, o mesmo pode-se dizer em 

relação ao Direito Previdenciário, buscando este promover a justiça social através do 

reconhecimento da divisão de benefícios, contemplando àqueles que ainda em vida 

estabeleceram uma autêntica relação provida de afeto com o cônjuge gerador desses efeitos.  
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CONCLUSÃO 

 

 O conceito de Família é relativo, pois existem vertentes diferentes que lecionam 

acerca dessa definição. Da visão mais conservadora ou tradicional, passando por 

conceituações mais temperadas, considerando aspectos mais rígidos ou flexíveis, e, ainda, 

óticas de natureza mais progressista acerca dessa acepção. As espécies de Família que se 

apresentam atualmente estão em consonância à uma sociedade mais plural e relativa.  

 O Direito de Família sempre teve que se adaptar às transformações sociais. As 

mudanças acontecem exatamente para a melhor tutela da família, e atualmente, não tem sido 

diferente. No estudo da família, a análise de todo seu contexto histórico fez apreender que 

cada época e cultura refletiu um significado diferente de família. Conceitos tradicionais foram 

confinados para dar espaço a escólios mais amplos de família. Ultimamente, o texto 

constitucional aponta a família como base da sociedade, tutelada pelo Estado, que acolhe 

diversas entidades familiares, como a união estável. 

 Tanto a união estável quanto a união homoafetiva eram observadas apenas como um 

fato social, sendo hoje, realidade jurídica. Já no caso das uniões paralelas, apesar da 

jurisprudência majoritária rejeitá-las, ainda são muito discutidas no universo jurídico, por 

serem defendidas por alguns doutrinadores e tribunais. Por outro lado, as uniões 

concomitantes têm sido utilizadas de forma a criticar e invalidar outro tipo de arranjo familiar: 

a união poliafetiva. Esta, apesar de discutir também a questão da monogamia, da afetividade e 

da dignidade, e se basear em relações múltiplas, já se mostrou diferente das uniões paralelas, 

por existir nela uma única união e por haver essencialmente conhecimento, consentimento e 

vontade das partes. 

 Há de se destacar a evolução histórica do Direito de Família no mundo e no Brasil. As 

transformações estruturais ocorreram na própria História, em conjunturas que envolveram a 

transição dos valores pagãos antigos para os valores teocêntricos medievais, destes para o 

antropocentrismo moderno e da modernidade racional e absolutista para o fim do Ancien 

Regime e consolidação dos valores da democracia contemporânea, através do processo 

revolucionário ocidental de verniz iluminista. A sociedade, em paralelo, absorveu essas 

mudanças, que geraram consequências transformadoras na cultura, na mentalidade, no modus 

vivendi e, obviamente, na própria justiça. No Brasil ocorrem os mesmos fenômenos de 
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transformação estrutural, da Colônia até os dias atuais, corroborando a sintonia das mudanças 

sociais com as necessárias adaptações na seara do Direito. 

 Nomeadamente, a seara das relações poliafetivas sofre no Brasil extrema 

discriminação, seja expressamente ou de maneira velada. Essa materialização do preconceito 

sofre influência da retidão padronizadora de valores e costumes morais que advém da cultura 

social conservadora brasileira. A hipocrisia social produz a implicitude discriminatória, onde 

as estereotipações são promovidas veladamente. Quando pior, indivíduos reacionários 

promovem o achincalhamento moral de quem vive o poliafeto. Contudo, numa sociedade 

plural não cabe uniformizar comportamentos, tampouco cominar posturas de natureza 

singular, uma vez que essa determinação imola a convivência social e é uma ameaça ao 

Estado Democrático de Direito. 

 A análise sociológica das relações poliafetivas deve ser feita para compreender que a 

Poliafetividade é um fato social. Émile Durkheim destaca a coercitividade como uma das 

características basilares dos fatos sociais. Ademais, ainda que se reconheça a força de um fato 

social na proporção da sua dominância dentro da sociedade, em nenhum momento se 

legitimam apenas os fatos sociais majoritários em detrimento dos minoritários. 

Exemplificadamente, podemos afirmar que o idioma português é um fato social de maior 

coerção do que o idioma inglês no Brasil. Significa dizer que um australiano, para conseguir 

ter uma convivência minimamente digna em nosso país, deve aprender o nosso idioma, pois 

ele é um fato social determinante para a nossa convivência em sociedade. Por outro lado, o 

estrangeiro não deve ser proibido de falar inglês na informalidade da sua família, tampouco 

quando estiver entre amigos que dominem esse idioma, se assim todos desejarem. Veja que o 

fato de se adaptar à nossa cultura não obriga ao estrangeiro se despir dos seus valores 

culturais, morais e do próprio idioma, que faz parte da sua identidade. Ademais, ocorre o 

mesmo com a Poliafetividade. O reconhecimento jurídico das relações poliafetivas, com 

efeitos que geram direitos para os partícipes desses modelos de união alternativa, em nenhum 

momento obriga a algum monogâmico se tornar poligâmico e, centrando-se no fato social 

minoritário, proíbe aos membros de uniões poliafetivas se adaptar em sociedade aos modelos 

culturais dominantes, se assim o desejarem. Enfim, busca-se apenas o reconhecimento 

jurídico de positivação da Poliafetividade e não um determinismo de suas práticas aos estratos 

sociais que seguem os valores morais monogâmicos. 
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 A justiça deve ser utilizada como ferramenta de combate às distorções sociais. O não 

reconhecimento das relações poliafetivas gera consequências deletérias para seus partícipes 

em situações de distrato conjugal.  Vale salientar que a relação poliafetiva não fere a 

monogamia e seu reconhecimento como entidade familiar. O seu reconhecimento apenas 

permite os efeitos jurídicos tão necessários para se fazer justiça a quem não tem o amparo 

legal.  

 As uniões estáveis não se reduzem aos modelos heteronormativos. Flertar com essa 

posição é promover uma visão demasiadamente hipócrita, uma vez que são sabidas uniões 

poliafetivas que se assemelham ao que conceitualmente chamamos de união estável. 

Importante também desconstruir a visão que aproxima a poligamia da Poliafetividade. 

Relações poligâmicas no Brasil possuem o elemento da união putativa, onde um dos 

partícipes da relação, agindo de boa-fé, não tem consciência da outra relação, de núcleo 

familiar distinto, ao passo que nas relações poliafetivas há um único núcleo, estando todos os 

partícipes cientes dos seus vínculos à uma unidade familiar afetiva e legítima.  

 No que concerne ao Direito de Família, na definição do Regime de Bens, 

considerando a relação poliafetiva, recomenda-se seguir no regime de Comunhão Parcial, no 

caso de separação. O modelo da Triação de Bens, para relações poliafetivas mais comuns, no 

caso, os trisais, pode ser seguido, adaptando-se ao número de partícipes na relação. 

Considerando a sucessão post mortem, pode ser feita a meação entre os partícipes vivos em 

relação ao patrimônio do de cujus, sem prejuízo da legítima dos herdeiros necessários, se 

estes existirem. Discorremos também sobre o modelo sugerido em que o patrimônio é 

igualmente dividido entre todos (herdeiros e meeiros), que pode ser considerado no futuro, 

embora o objetivo seja simplesmente o alcance dos membros da relação poliafetiva ao Direito 

Sucessório pátrio. Reconhecer o acesso aos benefícios previdenciários advindos da morte de 

um dos cônjuges também é um ato de extrema legitimidade. 

 Por fim, o Estatuto da Poliafetividade é de fundamental importância para a 

transformação do que é legítimo socialmente em legal juridicamente. Seja no conjunto de 

vários dispositivos e leis que permitam o alcance, ainda que processualmente, dos membros 

das relações poliafetivas aos direitos consonantes ao universo da Família, das Sucessões e da 

Previdência Social, como num autêntico documento basilar, que represente a compilação de 

todo um conjunto de artigos e disposições, promovendo de maneira mais organizada a 

positivação dos direitos dos partícipes da Poliafetividade.  
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 Reforçando o último parágrafo do capítulo final, este trabalho é apenas uma gota de 

orvalho no deserto da injustiça, para atenuar toda a aridez conservadora que impede o acesso 

dos cidadãos integrantes das relações poliafetivas ao Direito, na acepção da palavra.  É para 

promover a autêntica justiça, na qualidade da livre expressão do Direito, que torcemos para 

que o quanto antes, a tutela legal seja efetuada, no sentido de se construir uma sociedade mais 

equânime e justa no futuro, respeitando o princípio basilar da família, o afeto. 
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ANEXOS 

 

TRECHOS CONCLUSIVOS E LEGITIMATÓRIOS DA ESCRITURA DE UNIÃO 

ESTÁVEL POLIAFETIVA LAVRADA NA COMARCA DE TUPÃ 

 

“Escritura Pública lavrada no Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 

Comarca de Tupã/SP Tabeliã Cláudia do Nascimento Domingues. 

 

11. Na conformidade da certidão de escritura pública declaratória de união poliafetiva 

lavrada em 13/02/2012, na Comarca de Tupã/SP, pela Tabeliã Cláudia do Nascimento 

Domingues (documento anexo 03), um homem e duas mulheres declararam essa relação em 

forma de união estável. 

 

12. Destacam-se as seguintes declarações constantes da supra referida escritura: ...) 

 

3) DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS: Os DECLARANTES estabeleceram, para esta união 

estável, um regime patrimonial de comunhão parcial, análogo ao regime da comunhão parcial 

de bens estabelecidos nos arts. 1.658 a 1.666 do Código Civil Brasileiro, instituindo entre si o 

que segue: [...]  

 

4) DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONVIVENTES: Os DECLARANTES, para todos 

os efeitos de direito, convencionaram entre si: 4.1) o dever de manter, reciprocamente, 

durante o tempo que durar essa convivência, toda a assistência material e emocional 

eventualmente necessária, para o bem-estar individual e comum; 4.2) o dever de lealdade, 

consubstanciada não apenas no aspecto afetivo, mas econômico e social, para a harmonia na 

convivência comum; 

4.3) declaram-se mutuamente dependentes para os efeitos de benefícios de convênios 

médicos, recebimento de pensões, auxílios e demais assistências sociais, existentes ou futuros, 

especialmente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, compartilhando tais 

benefícios de forma igualitária, quando o caso, ou entre os sobreviventes, no caso de 

falecimento de quaisquer deles. [...]  
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6) DOS EFEITOS JURÍDICOS DA UNIÃO POLIAFETIVA: Os DECLARANTES têm 

ciência da inexistência de regramento protetivo específico para o modelo de união que 

pactuam, pretendendo, assim, verem protegidos seus direitos nos limites previstos para as 

uniões estáveis constitucionalmente reconhecidas, com base em sua convivência pública, 

contínua e duradoura e na unidade familiar que constituem, especialmente para os efeitos 

sucessórios que almejam, nos termos das disposições do art. 1.790 do Código Civil 

Brasileiros, observados os direitos de eventual prole futura de quaisquer dos conviventes. 

[...]”. 
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TRECHOS CONCLUSIVOS E LEGITIMATÓRIOS DA ESCRITURA DE UNIÃO 

ESTÁVEL POLIAFETIVA LAVRADA NA COMARCA DE SÃO VICENTE 

 

Escritura Pública lavrada no 3º Tabelião de Notas e Protestos da Comarca de São 

Vicente/SP. Tabeliã Cláudia do Nascimento Domingues. 

 

13. Na conformidade da certidão de escritura pública declaratória de união poliafetiva lavrada 

em 28/03/2016, na Comarca de São Vicente/SP, pela mesma Tabeliã Cláudia do Nascimento 

Domingues’ (documento anexo 04), um homem e duas mulheres declararam essa relação em 

forma de união estável. 

 

14. Destacam-se as seguintes declarações constantes da supra referida escritura: “A 

CONVIVÊNCIA CONJUNTA 1) Os CONVIVENTES, residentes no endereço constante 

acima, decidiram conviver juntos, de forma pública, continua e estável, desde 19/03/2008 

(dezenove de março do ano de dois mil e oito), formando uma entidade familiar, na forma de 

UNIÃO POLIAFETIVA, igualitária e constituída livremente, sendo de todos a mesma 

vontade, de forma absolutamente paritária; 2) Confirmam que dividem os deveres, direitos e 

expensas de tal convivência, equivalentemente a seus rendimentos, e colaboram em todos os 

seus aspectos, de forma voluntária, prestando todo o suporte para a manutenção da unidade 

familiar que constituíram.  

 

A UNIÃO POLIAFETIVA  

 

Os CONVIVENTES, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo de união 

afetiva múltipla, conjunta e simultânea, intentam estabelecer as regras para a garantia de seus 

direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e respeitadas social, econômica e 

juridicamente, em caso de questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com terceiros, 

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

constância da referida união poliafetiva, os conviventes observam entre si todo o respeito, 

lealdade e auxílio mútuo, com caráter afetivo amplo e convivência em todos os aspectos de 

suas vidas, nos termos das uniões reconhecidas pelo texto constitucional e nas regras 

estabelecidas no Código Civil Brasileiro para as uniões estáveis.  
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AS RELAÇÕES PATRIMONIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA UNIÃO  

 

Os DECLARANTES constituem, para esta UNIÃO POLIAFETIVA, um regime 

patrimonial de COMUNHÃO PARCIAL, análogo ao regime da comunhão parcial de bens 

estabelecido nos arts. 1.658 a 1.666 do Código Civil Brasileiro, instituindo entre si o que 

segue: [...]. 

 

DIREITOS E DEVERES DOS CONVIVENTES DESTA UNIÃO  

 

Os DECLARANTES, para todos os efeitos de direito, convencionam entre si:  

 

1) Assistência: o dever de manter, reciprocamente, durante todo o tempo que durar essa 

convivência, toda a assistência material e emocional eventualmente necessária, para o bem 

estar individual e comum, especialmente nos casos de desemprego ou necessidade específica 

de quaisquer dos conviventes;  

 

2) Lealdade: o dever de lealdade, consubstanciada não apenas no aspecto afetivo, mas 

econômico e social, para a harmonia na convivência comum, conhecendo e aceitando o 

caráter único desta UNIÃO, cujo estabelecimento das regras aqui expressas comprometem 

seus componentes, não podendo ser substituídos por outros, sem as devidas providencias de 

DISSOLUÇÃO ou MODIFICAÇÃO desses laços familiares declarados aqui;  

 

3) Dependência recíproca: declaram-se mutuamente dependentes para os efeitos de 

benefícios de convênios médicos, recebimento de pensões, auxílios e demais assistências 

sociais, existentes ou futuros, especialmente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, Companhias Públicas, Privadas e de Economia Mista, Companhias seguradoras, 

Convênios Médicos e Hospitalares, e Empresas de Previdência Privada, entre outros, 

compartilhando tais benefícios de forma igualitária, quando o caso, ou entre os sobreviventes, 

na hipótese de falecimento de quaisquer deles, declarando, ainda, o conhecimento de que 

poderão ser contestados nessa sua vontade, pelos respectivos entes responsáveis por conferir-

lhes tais reconhecimentos e pagamentos, situação em que a lei lhes confere o direito de 
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demandar em juízo para a garantia de seus direitos. [...] 

 

EFEITOS JURÍDICOS DA UNIÃO POLIAFETIVA 

 

Os DECLARANTES tem ciência da inexistência de regramento protetivo específico 

para o modelo de UNIÃO que adotaram e ora pactuam, pretendendo, assim, verem protegidos 

seus direitos nos limites previstos para as uniões estáveis constitucionalmente reconhecidas, 

com base em sua convivência pública, contínua e duradoura e na unidade familiar que 

constituem, especialmente para os efeitos sucessórios que almejam, nos termos das 

disposições do art. 1.790 do Código Civil Brasileiro [...]”. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DA ADFAS JULGADO PROCEDENTE PELO CNJ 

CONTRA A CONCESSÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS DE 

UNIÃO POLIAFETIVA 

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0001459-08.2016.2.00.0000 

Requerente: ASSOCIACAO DE DIREITO DE FAMILIA E DAS SUCESSOES - ADFAS 

Requerido: TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 

DE SAO VICENTE-SP e outros  

 

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. 
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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 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.  
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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.  

 

13. Pedido de providências julgado procedente.  
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VOTO DIVERGENTE DO CONSELHEIRO LUCIANO FROTA NO CNJ AO 

ACATAMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DA ADFAS 

 

 

VOTO DIVERGENTE PP 001459-08.2016.2.00.0000: Adoto o bem lançado relatório 

apresentado pelo eminente Relator, porém, no mérito, ouso divergir de S. Exa. com todas as 

vênias, e assim o faço pelas razões que passo a expor. 

 A Associação requerente formulou o presente Pedido de Providências junto à 

Corregedoria Nacional, objetivando um comando proibitivo dirigido aos cartórios 

extrajudiciais, para que se abstenham de lavrar escrituras públicas sobre uniões poliafetivas. A 

nossa Constituição trouxe à ordem jurídica uma plêiade de valores constitucionais, que impõe 

uma releitura sempre renovada das normas de Direito Civil, abrindo-se “espaço para a 

construção de uma hermenêutica emancipatória”, na feliz expressão do civilista Paulo Lôbo. 

Dispõe o art. 226 da Constituição Federal: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado.§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º O 

casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento. § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º Os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional 

nº 66, de 2010) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 

coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. § 8º O Estado assegurará a assistência 

à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. ” O art. 1723 do CCB apenas reproduziu o texto do §3º 

do art. 226 da CF, reconhecendo 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.  

Entretanto, levando em conta exatamente a impossibilidade do nosso sistema jurídico de 

abrigar todas as situações fáticas possíveis construídas no mundo real, o egrégio STF, 
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fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os sexos, da 

liberdade individual e da segurança jurídica, reconheceu, no julgamento da ADPF 132/RJ e 

ADI 4.277/DF, como entidade familiar a união de pessoas do mesmo sexo, vedando condutas 

discriminatórias de gênero e de orientação sexual. 

 

 Vale a transcrição da ementa: 

 

“EMENTA:  

 

1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). 

PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, 

COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E 

SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE 

OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO.  

 

 Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a 

finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. 

Atendimento das condições da ação. 

 

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO 

PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA 

ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 

COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO 

PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA 

DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE 

VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA.  

 

 O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido 

contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz 

do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 

constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito 
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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”. 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 privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. 

Cláusula pétrea. 

 

3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO 

SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 

TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E 

PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. 

INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA.  

 

 O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do 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 
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como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para 

manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da 

coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 

 

4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E 

MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO 

PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS 

HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO 

HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE 

FAMILIAR” E “FAMÍLIA”.  

 

 A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, 

deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações 

jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço 

normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. 

Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 

1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo 

terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu 

diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre 

as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do 

fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita 

a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe 

nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de 

outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito 

dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. 

Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e 

garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios 

por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 
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5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.  

 

 Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso 

convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da 

união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, 

reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade 

familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da 

imediata auto aplicabilidade da Constituição. 

 

6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). 

RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA 

DAS AÇÕES.  

 

 Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do 

art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da 

técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa 

qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura 

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

mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.” (Relator 

Ministro Carlos Ayres Brito). 

 Algumas conclusões podem ser extraídas do r. Acórdão da Corte Constitucional. 

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 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. Não se pode perder de vista que o Direito deve acompanhar a dinâmica das 
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transformações sociais, sob pena de não cumprir o seu papel de regulador e pacificador das 

relações sociais. 

 O nosso sistema jurídico, calcado em base principiológica de índole constitucional, 

possibilita a atualização de seu conteúdo pela releitura dos institutos, a partir dos valores da 

Constituição, ajustando-o às necessidades da sociedade e não lhe permitindo distanciar-se da 

realidade objetiva. Como bem pontua o Ministro Edson Fachin, ao tratar, em sua festejada 

obra “Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro”, do 

pluralismo de constituição de famílias e das vãs tentativas de apreensão pelos códigos: “os 

fatos acabam se impondo perante o Direito e a realidade acaba desmentindo esses mesmos 

códigos, mudanças e circunstâncias mais recentes têm contribuído para dissolver a “névoa da 

hipocrisia” que encobre a negação de efeitos jurídicos. Tais transformações decorrem, dentre 

outras razões, da alteração da razão de ser das relações familiares, que passam agora a dar 

origem a um berço de afeto, solidariedade e mútua constituição de uma história em comum. ” 

Nas palavras da professora de Direito Civil do curso de mestrado da Unibrasil e das UFPR, 

Ana Carla Harmatiuk Matos: “O dilema da velocidade das transformações sociais está a 

instigar os posicionamentos de revisão do modelo jurídico presente, bem como a criação de 

soluções de construção. ” (artigo intitulado “Perspectiva Civil-Constitucional, publicado na 

obra “Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo”) 

 

 Pois bem. 

 

 É assente na jurisprudência da Suprema Corte que a dignidade da pessoa humana, 

trazida como valor fundante da República Federativa do Brasil (art. 1º da CF), encerra um 

conteúdo normativo, constituindo o núcleo fundamental e elemento de convergência do nosso 

sistema jurídico. Dentro desse contexto de centralidade do ser humano em sua dimensão de 

dignidade é que deve se pautar o Estado na proteção da família, direcionando o amparo para 

as pessoas que a integram, e não para as formas e estruturas tradicionais, que não mais 

atendem ao conceito atualizado de entidade familiar. 

 Como escreveu o Professor José Lamartine de Oliveira (citado pela professora Ana 

Carla Harmatiuk Matos no já mencionado artigo), “Só uma concepção personalista do direito, 

centrada em torno da dignidade ontológica-axiológica da pessoa humana, pode oferecer base 

segura à construção de um verdadeiro Estado de Direito”. Daí porque esse novo Direito de 
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Família, que se reconstruiu a partir de uma releitura constitucional, baseada no respeito à 

dignidade do ser humano, à autonomia da vontade, à liberdade sexual e ao direito à 

intimidade, não mais concebe uma única forma de vínculo familiar, pautando-se pela 

pluralidade das entidades familiares, tomando por base a prática social das relações afetivas 

construídas entre pessoas. 

 Esse conceito moderno de família, assimilado pelo Direito Civil-Constitucional, foi 

bem traduzido pela doutrinadora Maria Berenice Dias, em sua obra “Conversando sobre … O 

Direito das Famílias”, verbis: “Família no plural porque a família passou a ser um conceito 

plural. Não é mais constituída exclusivamente pelo casamento. Não mais serve para manter a 

mulher presa ao recinto doméstico, para que o homem tenha certeza que seus filhos são 

sangue do seu sangue. 

 Hoje, o que identifica uma família é o afeto, esse sentimento que enlaça corações e 

une vidas. A família é onde se encontra o sonho de felicidade. A justiça precisa atentar nessas 

realidades.” 

 Da mesma forma, bem traduz essa nova concepção jurídica de família a professora 

Edna Raquel Hogemann, em artigo intitulado “O Direito Personalíssimo à Relação Familiar à 

Luz do Princípio da Afetividade: “Conforme discorre Dias (2011a, p. 21), “[...] o pluralismo 

das relações familiares – outro vértice da ordem jurídica – ocasionou mudanças na própria 

estrutura da sociedade. Rompeu-se o aprisionamento nos moldes restritos do casamento, 

mudando profundamente o conceito de família. ” 

 Hoje, essa família pode ser concebida por meio de um leque de variáveis 

intersubjetivas que não se esgotam no mero modelo matrimonial, podendo ser informal, 

homoafetiva, monoparental, parental, pluriparental, paralela ou eudemonista. Entre tantas 

modificações e tantas novas espécies de famílias, podemos ventilar, inicialmente, um dos 

principais alicerces dessas famílias contemporâneas: o afeto. 

 Ainda que não referido explicitamente no Texto Constitucional, o afeto é o amálgama 

essencial das relações intersubjetivas familiares, desde sempre, quaisquer que sejam as 

formações culturais humanas, servindo como elemento coerentizador primordial do princípio 

da dignidade da pessoa humana. ” 

 A união poliafetiva deve ser entendida como aquela entre mais de duas pessoas, 

mediante a troca recíproca de afeto, em que se observam presentes todos os requisitos 

essenciais da união estável, tais como a publicidade, a continuidade e a estabilidade. Não há 
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como desconhecer que o nosso sistema jurídico infraconstitucional ainda adota a monogamia 

como base do conceito de família, e isso fica evidente em diversos artigos do Código Civil. 

 Ocorre que “a escolha do constituinte em trazer um rol exemplificativo de famílias à 

apreciação da sociedade foi no sentido de consagrar o reconhecimento da existência de outras 

famílias que não aquela tradicionalmente protegida pelo direito. [...]” (artigo intitulado 

“Perspectiva Civil-Constitucional, publicado na obra “Diversidade Sexual e Direito 

Homoafetivo”, da professora Ana Carla Harmatiuk Matos). É o princípio constitucional da 

pluralidade das entidades familiares, consagrado no art. 226 da Constituição Federal, que 

ficou explicitado na própria decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4277 e ADPF 132, 

quando emprestou interpretação conforme ao art. 1.723 do CCB. 

 Há no mundo dos fatos uma realidade concreta de uniões poliafetivas, realizadas sob o 

alicerce da afetividade, em que são assumidas obrigações multilaterais recíprocas, construídos 

patrimônios comuns e que não podem prescindir da proteção do Estado para fins de assegurar 

o exercício dos seus direitos. São relações que integram o conceito plural de família, 

abrigadas pelo art. 226 da Constituição Federal, e que não padecem, por isso, do vício da 

ilicitude. 

 Feitas essas considerações, passa-se a analisar a questão posta para exame deste 

Conselho, dentro de seus reais contornos, levando em conta o viés eminentemente 

administrativo que deve revestir a decisão. Não cabe ao CNJ definir quais efeitos jurídicos 

serão atribuídos a essas relações, devendo se limitar à questão que envolve a atuação das 

serventias extrajudiciais. 

 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. A Constituição Federal de 1988, constituída sob o paradigma 

do Estado Democrático de Direito, traz em seu conteúdo axiológico premissas essenciais para 

a democracia, tais como a laicidade do Estado, a vedação da discriminação e o respeito à 

liberdade individual e à diversidade sexual. 

 É nesse contexto, despido de qualquer carga de preconceito e de convicção religiosa, 

que a questão deve ser examinada, centrando o foco no respeito à dignidade da pessoa 

humana e na obrigação do Estado de se abster de ingerências na esfera privada dos indivíduos 

que sejam contrárias à construção dessa esfera de dignidade pessoal. A autonomia privada, no 

conceito que decorre do próprio Estado Democrático de Direito, como expressão do poder de 
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autodeterminação individual, possibilita que o particular possa fazer escolhas pessoais e 

estabelecer regras jurídicas de seu próprio comportamento, desde que não sejam contrárias ao 

direito. 

 Na lição de Daniel Sarmento, “O respeito à autonomia privada se baseia na ideia de 

que as pessoas têm o direito de formular os seus próprios planos de vida, os seus projetos 

existenciais, a partir de suas próprias compreensões do que seja uma “vida boa. ”. Jorge Cesa 

Ferreira da Silva, em artigo publicado na obra “O novo Código Civil e a Constituição”, 

intitulado “Princípios de direito das obrigações no novo Código Civil”, aponta que “Muito 

embora o direito obrigacional seja o espaço por excelência da autonomia privada, sobretudo 

na órbita negocial, é também inegável que o direito de família vem dando excelentes 

exemplos da noção desse princípio. 

 De há muito, homens e mulheres convivem familiarmente sem o casamento, pelos 

mais diversos fatores, sejam lícitos ou não. Contudo, por longa data, aos relacionamentos não 

provenientes de casamento não era dada chancela civil, a força normativa, portanto. Hoje, 

trata-se de livre escolha dos parceiros manterem vínculos nascidos do casamento ou da mera 

convivência. Em qualquer escolha, a força normativa, correspondente à eficácia reconhecida, 

é garantida”. 

 É certo que o exercício da autonomia privada, inclusive nas questões de natureza 

existencial, encontra seus limites na licitude dos atos ou das manifestações de vontade 

constituídas. Entretanto, consoante já analisado, não há barreira jurídica para a declaração de 

união poliafetiva, eis que amparada tanto pelo sistema de liberdades que pauta o nosso Estado 

Democrático de Direito, quanto pela afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

valores que possibilitaram a releitura do contido no art. 226 da Constituição Federal, 

admitindo o conceito plural de entidade familiar. 

 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 a 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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 Nas palavras de Maria Berenice Dias: “A intervenção do estado no âmbito da família, 

porém, deve se dar apenas no sentido de proteção, nos precisos termos da Constituição 

Federal, não em uma perspectiva de exclusão”. Conforme Carlos Cavalcanti de Albuquerque 

Neto, não cabe ao Estado predeterminar qual a entidade familiar que se pode constituir, mas 

apenas, declarar a sua formação, outorgando-lhe a proteção social, por considerá-la base da 

sociedade. 

 Por todas as razões expostas, julgo improcedente o presente Pedido de Providências. É 

como voto. 

 

 




