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RESUMO
A união poliafetiva é a relação amorosa de mais de duas pessoas com a intenção de formar uma entidade familiar entre
elas. Embora o ordenamento jurídico brasileiro não as tutele expressamente, desde 2012, vem ocorrendo a lavratura de
escrituras públicas de união estável poliafetiva, o que gerou grandes controvérsias. Em vista disso, o presente trabalho
objetivou analisar a possibilidade do reconhecimento jurídico dessa entidade familiar à luz das normas constitucionais e
como deve ser a tutela jurídica de referidas uniões poliafetivas. Para tanto, utilizou-se o método bibliográfico e concluiu-
se que, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, afetividade e pluralismo
das entidades familiares,  não há óbices para o reconhecimento jurídico da união poliafetiva como entidade familiar.
Assim, as escrituras públicas são válidas e as entidades familiares por elas formalizadas constituem união estável, com
todos os seus efeitos. 
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1. INTRODUÇÃO:

A união poliafetiva é aquela formada pela relação amorosa mais de duas pessoas que tem a
intenção de constituir uma entidade familiar pautada no respeito, confiança e, especialmente, no
consentimento mútuo, pressupondo uma relação de igualdade entre seus membros. Não pode ser
confundida com a poligamia, que pressupõe a submissão e a opressão de um parceiro sobre os
demais, criando-se uma assimetria de gênero. Do mesmo modo, distingue-se das uniões paralelas,
tendo em vista que nestas há mais de um núcleo familiar e não há consentimento mútuo.  

Embora no ordenamento jurídico brasileiro não as tutele expressamente, em 23 de agosto de
2012 foi realizado o primeiro registro de escritura pública de união estável poliafetiva, na cidade de
Tupã/SP, o que gerou grande repercussão no Direito de Família. Isto porque, até há pouco tempo
atrás só se falava em casamento ou união estável, que possuem tutela constitucional.

Em vista  disso,  em 04 abril  de 2016,  a  Associação de Direito  de Família  e  Sucessões -
ADFAS,  apresentou um Pedido de Providências  à Corregedoria  Nacional  de Justiça  (Pedido nº
0001459-08.2016.2.00.0000),  com  o  fito  de  proibir  a  lavratura  dessas  escrituras.  Entretanto,  o
requerimento  liminar  para  a  proibição  imediata  foi  indeferido,  sendo  apenas  recomendado  aos
Cartórios de Ofício extrajudiciais que suspendessem a lavratura destes documentos até a conclusão
daquele pedido de providências.

Neste sentido,  com esta pesquisa  objetivou-se analisar  se é possível  ou  não reconhecer
juridicamente a união poliafetiva e, em caso afirmativo, qual deve ser o tratamento jurídico destas
entidades familiares pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tal se justifica porque apesar da pretensão
de levar a união poliafetiva à invisibilidade jurídica, o Estado brasileiro não pode esquivar-se de dar
às  demandas  que  lhe  são  submetidas  uma  resposta  coerente  com  seus  valores  e  objetivos
constitucionais, dentre os quais se destaca o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV, CF/88). 
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2. MATERIAIS E MÉTODO

Utilizou-se o método bibliográfico, à medida que foram analisadas obras jurídicas e artigos
científicos atinentes ao tema. Da mesma forma, tendo em vista que a discussão a respeito das
uniões  poliafetivas  surgiu  apenas  recentemente  e  foram motivadas  pela  lavratura  de  escrituras
públicas  de  uniões  poliafetivas,  utilizou-se  também  as  informações  divulgadas  pelo  CNJ  e
reportagens sobre o tema, para complementar a escassa bibliografia existente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1AS RELAÇÕES NÃO-MONOGÂMICAS E O POLIAMOR 

O poliamor não pode ser definido exclusivamente pela não-monogamia, visto que existem
várias  possibilidades  de  relações  não-monogâmicas,  dentre  as  quais  destacam-se:  a)  o
relacionamento  aberto,  quando  cada  um  do  casal  possui  outros  relacionamentos  com  outros
indivíduos; b) a poliafetividade, na qual todos os indivíduos relacionam-se entre si; e c) a poligamia,
que pressupõe uma assimetria de gênero, sendo que esta pode dividir-se de duas subespécies, vale
dizer, a poliginia, em que um homem que possui várias mulheres e a poliandria, que ocorre quando
uma mulher possui vários homens (PEIXOTO, 2014).

Consoante  Paulo  Vecchiatti  (2016)  esta  distinção  é  importante,  tendo  em  vista  que  as
sociedades costumam adotar uma poligamia patriarcal e opressora das mulheres, nas quais é dado
direito ao homem de ter quantas mulheres quiser, sem que haja a anuência de sua(s) prévia(s)
esposa(s);  e de reger a vida delas de maneira opressiva. Já a união poliafetiva é pautada pelo
consentimento válido (pessoas maiores e capazes) de todos aqueles que participam de tal união em
prol da afetividade, do respeito mútuo de todos os integrantes e da igualdade de direitos e deveres
entre cada um dos integrantes deste modelo familiar.

Outrossim,  o  autor  destaca  que  a  união  poliafetiva  se  diferencia  das  chamadas  famílias
paralelas. Enquanto a primeira é formada apenas por um núcleo familiar, no qual mais de duas
pessoas mantem uma comunhão plena de vida entre si, na última tem-se a situação fática em que
uma pessoa relaciona-se com duas ou mais que não mantém relação entre si, formando mais de
uma família conjugal. (VECCHIATTI, 2016)

Devido à quantidade de pessoas e à possibilidade de relacionamentos advindos do poliamor,
não há como definir  um único modelo a ser seguido por todos os seus adeptos. No entanto, é
possível  verificar  um  padrão  de  comportamento,  consubstanciado  na  coabitação  e  convivência
mútua entre os envolvidos, bem como na polifidelidade, já que as pessoas envolvidas nesta união
poliafetiva não mantem relações sexuais com pessoas fora do grupo (POLIAMORY SOCIETY, s.d.,
s.p.). 

Segundo  Regina  Navarro  Lins  (2007),  o  “poliamor”  é  um  modo  ou  opção  de  vida  que
vislumbra  a  possibilidade  prática  e  sustentável  de  vários(as)  parceiros(as)  estarem  envolvidos
concomitantemente,  de  modo  responsável,  em  relações  íntimas,  profundas  e  eventualmente
duradouras. 

O movimento poliamorista não é tão recente quanto parece. De acordo com os estudos de
Daniel  Cardoso (2010,  p.  19-20),  o primeiro registro bibliográfico do tema, foi  em 1953, quando
Alfred Ward  atribuiu a Henrique VII o adjetivo de “determinado poliamorista”. A partir de então o
termo surgiu em diversas obras, com significado diferente do conhecido atualmente. Somente em
1990, o termo “polyamorous” foi citado na na newsletter Green Egg (da Igreja de Todos os Mundos),
com referência às relações amorosas e sexuais com mais de uma pessoa simultaneamente. Já em
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agosto do mesmo ano, foi organizado um Glossário de Terminologia Relacional, no qual foi usado
pela primeira vez a palavra “polyamory”, ou, poliamor em português (CARDOSO, 2010). 

Porém, nesta época, o vocábulo não foi muito utilizado, o que influenciou a criação de outra
vertente do poliamor, preocupada em resolver alguns problemas que surgem nas relações amorosas
não monogâmicas consensuais.  Isto  ocorreu durante um debate na  mailing list  alt.sex  sobre “a
moralidade de ter relações não-monogâmicas”, com Mikhail Zelany (participante), que percebeu que
a utilização do termo “não”  trazia  uma ideia  negativa  e  deveria  ser  criado uma expressão que
passasse  uma ideia  positiva.  Assim,  outra  participante  e  co-criadora  da  palavra,  Jenifer  Wesp,
buscou desvinculá-la de uma comparação direta com a monogamia (CARDOSO, 2010). 

Diante disso, verifica-se uma preocupação de afastar o poliamorismo das ideias de corpo e
sexo, tanto que, a palavra latina que constitui o termo é “amor”, ao contrário da monogamia, que
aponta para um comportamento sexual. (CARDOSO, 2010)

Aduz Regina Navarro Lins (2007), que nos Estados Unidos, o poliamor existe há mais de 20
anos e vem sendo acompanhado por movimentos no Reino Unido e na Alemanha. No entanto,
ganhou destaque em 2005, quando ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre o Poliamor,
na cidade de Hamburgo, na Alemanha.

Evidencia-se, assim, que o poliamor surgiu como uma alternativa à monogamia, visto que,
embora esta exija a fidelidade de seus participantes, a mesma nem sempre ocorre. Ademais, traz
em si mais a ideia de amor do que a ideia sexual, apontando para uma igualdade e respeito mútuo
entre  as  pessoas  envolvidas,  afastando  a  ideia  preconceituosa  de  promiscuidade  e  opressão,
constante na poligamia. 

3.2 . O SUPOSTO PRINCÍPIO DA MONOGAMIA

O Direito de Família brasileiro foi erigido tendo por base a família matrimonial, institucional,
patrimonial  e  patriarcal,  na  qual  só  era  reconhecida  a  família  monogâmica.  Diante  disto,  a
monogamia  tornou-se  e  manteve-se  como  um  princípio  deste  ramo  do  Direito.  Entretanto,  no
contexto atual,  no qual  o  conceito  de família  leva em conta a dignidade da pessoa humana,  a
igualdade e em que se substituiu a família institucional pela eudemonista e valorização da busca da
felicidade por cada um de seus membros, o império da monogamia não mais se sustenta.

Historicamente, a monogamia nasce como uma necessidade de acumular patrimônio e não
devido  ao  amor  entre  os  cônjuges.  Neste  sentido,  Maria  Berenice  Dias  (2016)  ressalta  que  a
monogamia  serve  muito  mais  a  questões  patrimoniais,  sucessórias  e  econômicas,  do  que  à
afetividade. Desta forma, não passa de um sistema de regras morais que, apesar de possuir valor
jurídico, não cabe ao Estado tutelá-la. Não obstante, o mesmo a utiliza como base para anular o
casamento de pessoa casada (art. 1521, inciso VI, CCb/02), tornar anulável a doação do adúltero ao
seu cúmplice e criminalizar a bigamia (art. 235, CP/40) 

Adverte  autora  que  é  temeroso  considerar  a  monogamia  como princípio,  visto  que  nega
efeitos jurídicos a situações fáticas existentes, como por exemplo, as relações simultâneas, nas
quais a “inexistência” jurídica de um dos relacionamentos leva ao enriquecimento ilícito do parceiro
infiel (DIAS, 2016)

Por este ângulo, Marcos Alves da Silva (2013) afirma que tal princípio causa desigualdade de
tratamento entre as entidades familiares, porquanto confere proteção do Estado a certas famílias e
exclui as demais que não se enquadram nestes modelos preconizados, mas que não deixam de
existir no seio social. Além disso, em face do princípio da pluralidade das entidades familiares e da
superação  do  casamento  como  o  único  a  merecer  a  tutela  estatal,  torna-se  contraditória  a
manutenção da monogamia como princípio estruturante do estatuto jurídico da família.
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Conclui  o autor  dizendo que a família não é mais uma instituição que tem um fim em si
mesma, desconsiderando as pessoas que a integram (SILVA, 2013).  Deste modo,  não há mais
razão para que se afirme que a monogamia deve prevalecer como um princípio no ordenamento
jurídico,  sob pena de fomentar  a  “construção de um lugar  de não-direito”  (SILVA,  2013,  s.p)  e
conduzir certos sujeitos à condição de invisibilidade jurídica.

Diante disto, Paulo Iotti Vecchiatti (2016) questiona qual seria o bem jurídico protegido pela
monogamia, e, chega à conclusão de que não é pura e simplesmente a família - tendo em vista o
seu conceito de espaço de realização pessoal  e  conjunta de todos os seus membros,  o que é
plenamente possível na união poliafetiva – e sim, a visão preconceituosa, desprovida de qualquer
justificação  racional  empiricamente  embasada,  de  que  tais  situações  seriam  necessariamente
indignificantes  a  pelo  menos  um  dos  integrantes  da  relação  poliamorosa,  tendo  em  vista  as
hipóteses de poligamias opressoras da mulher, generalizadas e aplicadas a toda e qualquer espécie
de poliafetividade. 

Destarte, a invocação do amor para fundamentar a monogamia e defende-la como um dos
fundamentos da família é, na verdade, um mero argumento para ocultar os interesses puramente
patrimoniais  que  acompanharam  a  história  do  Direito  de  Família  ao  longo  dos  tempos.  Neste
sentido,  a  invocação  da  monogamia  como  princípio  para  afastar  a  tutela  de  outros  modelos
familiares que não lhe dão efetividade, atenta contra a dignidade da pessoa humana e ao objetivo
constitucional  do Estado brasileiro  de promover o bem de todos,  sem preconceitos e quaisquer
outras  formas  de  discriminação,  visto  que  leva  à  situação  de  invisibilidade  jurídica  as  demais
entidades familiares, como a poliafetiva.

3.3 O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO POLIAMOR 

Diante  de  todos  os  preceitos  firmados  na  Constituição  Federal  de  1988,  é  evidente  que
qualquer  interpretação  de  seus  fundamentos  deve  ser  pautada  nos  princípios  da  liberdade,  da
igualdade  e  especialmente  da  dignidade  da  pessoa  humana,  bem  como  deve  ser  despida  de
qualquer preconceito, a fim de promover o bem de todos (art. 3º, IV, CF/88). Assim, o art. 226, CF/88
não deve ser  interpretado de forma taxativo,  sob pena de desproteger  inúmeros agrupamentos
familiares não previstos ali (FARIAS; ROSSENVALD; 2014).

Salienta-se  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  foi  erigida  no  Brasil  a  fundamento  da
República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III). No âmbito do Direito de Família, tal princípio se
manifesta no desenvolvimento da dignidade e na realização existencial de todos os seus membros
(LÔBO, 2015) e não apenas na família enquanto instituição. É a passagem da família instituição,
para a família eudemonista, voltada ao afeto, que sobreleva o ser, em detrimento do ter. 

Neste mesmo contexto, Rafael da Silva Santiago (2014) completa esta ideia ao afirmar que
reconhecer  o poliamor e dar-lhe proteção jurídica significa respeitar  a primazia as pessoas que
integram a família em detrimento de qualquer outro instituto ou dogma do Direito:

Se três ou mais seres humanos, dotados de autonomia e capacidade plena para decidir o rumo
de sua vida íntima, concluem que sua crença existencial e seus anseios familiares estarão
satisfeitos com a prática do poliamorismo, cabe ao Estado reconhecer a prioridade dessas
pessoas em detrimento de qualquer outro instituto ou dogma do Direito.
Ainda que o reconhecimento jurídico do poliamor possa trazer dificuldades quanto à filiação, à
sucessão, às questões previdenciárias e às relações patrimoniais no âmbito familiar, ou, até
mesmo, evidenciar o desgaste da família em seu modelo tradicional,  não se pode priorizar
qualquer um desses institutos em detrimento dos praticantes dessa identidade relacional, que,
antes  de  qualquer  qualificação,  são  sujeitos  de  direitos  fundamentais  que  devem  ser
assegurados e respeitados pelo Estado.
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Pouco importa a proteção da entidade familiar em si, pois a repersonalização do Direito de
Família  implica  a  proteção  de  seus  integrantes  e,  até  mesmo,  a  sua  proteção  enquanto
instrumento  voltado  à  promoção  e  ao  desenvolvimento  da  personalidade  daqueles
(SANTIAGO, 2014, p. 139-140). 

Assim, não cabe ao Estado interferir  na vida privada das pessoas para determinar como
organizar sua entidade familiar, até porque, consoante o art. 227, §7º CF/88 “o planejamento familiar
é livre decisão do casal”, devendo o Estado apenas dar-lhe a “especial proteção” prevista no artigo
226, caput, CF/88. 

Ademais, o artigo 1513, caput, do Código Civil, seguindo o preceito constitucional, dispõe: “É
defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída
pela família”. Neste sentido, Maria Berenice Dias (2016, p. 49) destaca que “todos têm a liberdade
de escolher seu par ou pares, seja do sexo que for, bem como o tipo de entidade que quiser para
constituir sua família. (...)”. Portanto, face ao princípio da liberdade, se mais de duas pessoas optam
por uma união poliafetiva, o Estado, ao invés de ignorá-la, deve protegê-la, assegurando-lhe meios
para que os direitos desta sejam preservados. 

Outrossim, é inegável que uma união poliafetiva é uma entidade familiar, tendo em vista que o
elemento caracterizador das relações familiares é o afeto. Diante disso, vislumbra-se que, sendo a
família composta por pessoas humanas, são inúmeras as possibilidades de composição, podendo
ser apresentadas de tantas e quantas formas imagináveis de se relacionar, ou melhor, de expressar
o amor (FARIAS; ROSENVALD, 2014). Destarte, como o poliamor é baseado no amor, confiança e
respeito mútuo entre três ou mais pessoas,  não há motivos para se negar proteção jurídica no
âmbito do Direito de Família.

Neste  sentido,  evidencia-se  que  todas  as  entidades  familiares  merecem igual  tratamento
jurídico, pois não é dado nem ao legislador, nem ao intérprete, o poder de criar ou interpretar as
normas jurídicas de modo a gerar desigualdades. Logo, é necessário assegurar direitos a quem a lei
ignora,  sendo  que,  os  preconceitos  e  posturas  discriminatórias,  perante  os  quais  se  calam  os
legisladores,  devem ser  rechaçados  pelos  tribunais,  atribuindo-se  direitos  a  todas  as  situações
merecedoras de tutela (DIAS, 2016). 

Em vista disso é que, quando o  caput do art. 226, CF/88, enuncia que “a família, base da
sociedade,  tem especial  proteção  do  Estado”,  o  constituinte  amplia  esta  proteção,  abrangendo
qualquer espécie de família, e não somente a “constituída pelo casamento”, já que esta expressão
foi propositalmente suprimida. Ademais, esta supressão leva à conclusão de que o rol de entidades
familiares  enumeradas em referido dispositivo  legal  é  meramente exemplificativo.  Além disso,  o
constituinte usou o verbo “ter” de modo imperativo e no presente, a demonstrar que a proteção do
Estado é imediata e decorre desta norma jurídica e não de lei infraconstitucional a ser criada. Por
conseguinte, a norma é uma cláusula geral de inclusão, sendo inadmissível excluir da tutela jurídica
qualquer  entidade que  atenda aos requisitos  da  afetividade,  estabilidade,  ostentabilidade e  que
objetive a constituição de família (LÔBO, 2015).

Outrossim, quando,  no §4º do art.  226,  CF/88,  o  legislador utiliza-se do termo “também”,
estabelece outra norma de inclusão, a gerar a interpretação de que a “família monoparental” ali
citada é apenas uma dentre tantas outras existentes no contexto fático (LÔBO, 2015). 

Neste  sentido,  é  o  princípio  do  pluralismo  das  entidades  familiares  que  confere
reconhecimento jurídico às diversas famílias constituídas de forma diversa do casamento. 

Com base neste princípio é que na data de 12 de novembro de 2013, a Senadora Lídice da
Mata apresentou o Projeto de Lei nº 470/2013, denominado “Estatuto das Famílias”, o qual dispõe
no seu artigo 3º que “é protegida a família em qualquer de suas modalidades e as pessoas que a
integram”; no seu artigo 4º que “todos os integrantes da entidade familiar devem ser respeitados em
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sua dignidade pela família, sociedade e Estado” e no seu artigo 14, reconhece especificamente a
entidade familiar formada por “relacionamento paralelo familiar com outra pessoa” (SENADO, 2013,
p. 81052 e 81053). 

Calha ressaltar, que o referido projeto de lei ainda não foi votado por nenhuma das casas do
Congresso Nacional, porém, demonstra que o Direito Brasileiro está caminhando a passos largos
para  o  reconhecimento  de  todas  as  entidades  familiares,  inclusive  a  união  poliafetiva,  como
merecedoras de tutela jurídica. 

Assim,  o  reconhecimento  jurídico  da  União  Poliafetiva  não  só  é  possível  e  está  em
consonância  com os preceitos  constitucionais,  como também é uma preocupação do legislador
infraconstitucional que, ao dispor que todas as entidades familiares merecem proteção jurídica, inclui
também a união formada por mais de dois membros unidos por laços de afetividade. Ademais, é
evidente a pretensão do legislador em deixar de considerar a monogamia como um princípio, visto
que, incorpora ao seu projeto as uniões paralelas. 

Em vista disso, é certo que o reconhecimento da união poliafetiva como entidade familiar está
em consonância com os princípios e normas constitucionais e não gera nenhum prejuízo social
concreto.  Portanto,  é  evidente  que  os  fundamentos  para  o  não  reconhecimento  são  apenas
preconceitos de ordem moral e devem ser rechaçados pelo Direito, a fim de “garantir  o bem de
todos”. 

3.4 . O TRATAMENTO JURÍDICO DA UNIÃO POLIAFETIVA:

Como já salientado, as relações poliafetivas ganharam destaque no Ordenamento jurídico
brasileiro com a oficialização em cartório da primeira escritura pública de União Poliafetiva, entre um
homem e duas mulheres, na cidade de Tupã/SP. A partir de então, outras escrituras públicas de
união poliafetivas foram noticiadas, sendo que, em entrevista ao jornal “Estadão”, Rodrigo da Cunha,
informou que existiam dez relações de poliamor reconhecidas no país no ano de 2016. (THOMÉ,
2016)

Dentre estas escrituras, encontra-se a oficialização de uma união estável entre três mulheres.
O fato ocorreu no 15.º Ofício de Notas do Rio, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
através da tabeliã Fernanda de Freitas Leitão, que declarou: 

 

Não existe uma lei específica para esse trio, tampouco existe para o casal homoafetivo. Isso foi
uma construção a partir da decisão do STF, que discriminou todo o fundamento e os princípios
que reconheceram a união homoafetiva como digna de proteção jurídica. E qual foi essa base?
O princípio da dignidade humana e de que o conceito de família é plural e aberto. Além disso,
no civil, o que não está vedado, está permitido.
[...]
Essa união estável permitirá a elas que possam pleitear os mesmos direitos de outros casais.
Mas a gente não tem a ilusão de que elas chegarão no plano de saúde, no INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) e tudo vai ser automático. Provavelmente, vão ter de acionar o
Judiciário, mas terão o respaldo do reconhecimento”, apontou Fernanda, para quem os laços
de afetividade, desde a Constituição de 1988, são a base do Direito de Família para decisões
não previstas em lei (LEITÃO apud ESTADÃO, 2015, s.p).

Diante de expressivo número, a Associação de Direito de Família e Sucessões (ADFAS),
apresentou um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, visando proibir a lavratura
destas escrituras, sendo que este foi indeferido liminarmente, recomendando-se, no entanto, que a
lavratura de todas as escrituras com este conteúdo fosse suspensa.
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Entretanto, não há motivos para que este Pedido de Providências seja acatado, visto que as
escrituras públicas lavradas trazem a livre manifestação de vontade de todos quanto aos efeitos da
relação  poliafetiva.  Outrossim,  é  evidente  a  lealdade  entre  os  contraentes,  que  formalizaram o
desejo de partilhar, de forma igualitária, os direitos e deveres mútuos, nos moldes de união estável,
o que demonstra uma postura ética dos mesmos (DIAS, 2016). Para Maria Berenice Dias, o ato é
inteiramente  válido, do mesmo modo que,  se  estes  tivessem firmado dois  ou três  instrumentos
declaratórios de uniões dúplices não se poderia eleger uma destas como válida e negar a existência
das demais. Além disso, não se poderia falar em adultério para aplicar os seus efeitos (a exemplo do
artigo 550 ou 1642, V do Código Civil), pois este pressupõe a existência de relações sexuais entre
um dos parceiros de um relacionamento e terceiros, e sem que haja consentimento mútuo entre
todos os envolvidos (DIAS, 2016). 

Na mesma linha, para Flávio Tartuce (2017b), o ato é existente e válido, visto que consiste em
uma declaração inequívoca de vontade entre as partes e sem vícios dos envolvidos, não havendo
qualquer problema no seu objeto. Além disso, aduz o autor que na elaboração de tais escrituras
públicas não há afronta à ordem pública ou prejuízo a qualquer  dos consortes que justifique a
presença de um ilícito nulificante e nem mesmo há dano social, pois não se trata de uma conduta
socialmente reprovável tendo em vista que o reconhecimento espontâneo do afeto entre duas ou
mais pessoas, ao invés de causar dano à coletividade, reafirma a transparência e a solidariedade
entre as partes. Portanto, não teria sentido a recomendação feita pela Corregedoria Nacional de
Justiça. 

Todavia, a produção de efeitos jurídicos será sempre submetida à análise do Poder Judiciário
e  dos  órgãos  competentes  (verbi  gratia,  ao  pleitear-se  benefícios  previdenciários),  pois  não  há
norma que regulamente e reconheça a união poliafetiva como entidade familiar. (TARTUCE, 2017b) 

No tocante à produção destes efeitos, Natanael dos Santos Batista Júnior, que orientou a
elaboração  da  primeira  escritura  pública  de  união  estável  poliafetiva,  declarou,  em  entrevista
concedida ao jornal online Portal G1, que: 

O documento traz regras que correspondem ao direito patrimonial no caso de uma fatalidade,
nele eles se reconhecem como uma família, e dentro do previsto no código civil, é estabelecida
a  forma  de  divisão  do  patrimônio  no  caso  de  um dos  parceiros  falecer  ou  num caso  de
separação. O documento é o primeiro feito no país. (...) O objetivo é assegurar o direito deles
como uma família, com esse documento eles podem recorrer a outros direitos, como benefícios
no INSS, seria o primeiro passo. A partir dele, o trio pode lutar por outros direitos familiares
(BATISTA JÚNIOR apud ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2012, s.p).
 

Em sentido contrário, o presidente da Ordem dos Advogados de Marília,  Taylon Berlanga
(apud ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2012), salientou que o documento funciona como uma sociedade
patrimonial e não garante todos os direitos que uma família tem, como por exemplo, o de receber
pensão por morte, conseguir um financiamento no banco, ser dependente de plano de saúde, entre
outros. Entretanto, o registro traz visibilidade a outras estruturas familiares.

Em que pese as argumentações neste  sentido,  Maria  Berenice  Dias (2016)  entende que
reconhecer apenas efeitos patrimoniais é uma mentira jurídica, pois os companheiros não se uniram
para constituir uma sociedade. Além disso, adverte que estas relações não podem ser afastadas da
competência  das  varas  de  família,  pois  são  relações  de  afeto,  aptas  a  gerar  efeitos  jurídicos.
Prossegue afirmando que, caso estejam presentes os requisitos legais, a Justiça não pode deixar de
reconhecer  que  configuram  união  estável,  sob  pena  de  afronta  à  ética,  chancelando  o
enriquecimento ilícito de dois membros da união poliafetiva em detrimento do (s) terceiro (s), já que
somente é reconhecida a união estável monogâmica. 
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No tocante  a  estes  requisitos,  Flávio  Tartuce  (2017a)  leciona  que,  segundo  o  art.  1723,
caput,1 CCb/02,  para  a  caracterização  da  união  estável  deve  haver:  a  diferença  de  sexos;  a
publicidade; continuidade e durabilidade; e intenção de constituir família. Deste modo, a monogamia
não é pressuposto essencial para a caracterização da união estável e sim, dever dela decorrente,
inserida no artigo 17242 do mesmo diploma. Além disso, ainda que esta norma estabeleça que os
companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, é possível ser leal sem ser fiel, e exemplo de
um casal que consente a quebra de fidelidade (TARTUCE, 2017b)

Outra ressalva quanto aos pressupostos da união estável é quanto à necessidade de ser
estabelecida entre sexos distintos. Diante disto, Rafael da Silva Santiago (2014) argumenta que é
falacioso e inconstitucional o raciocínio de que se o Código Civil afirma que "é reconhecida como
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher”, então há a exigência da diversidade
dos sexos como verdadeira norma jurídica. Isto porque a lei deve ser interpretada de acordo com os
fins e valores protegidos pela Constituição Federal,  os quais protegem as uniões homoafetivas,
devendo ser refutadas quaisquer interpretações que não a reconheçam como capaz de dar origem a
uma união estável. 

Logo, se o texto do art. 1723, caput, do Código Civil deve ser interpretado de acordo com os
valores constitucionais em favor da união homoafetiva, então seria igualmente inconstitucional  o
termo “homem e mulher”, no singular,  como fundamento a respaldar o não reconhecimento dos
efeitos jurídicos da união estável poliafetiva (PEIXOTO, 2014). 

Outrossim, o requisito da publicidade deve ser interpretado no sentido de notoriedade, ou
seja, ser conhecido no meio social frequentado pelos companheiros “como se casados fossem”. No
mais, não se exige um lapso temporal mínimo para a sua caracterização. Entretanto, não deve ser
circunstancial e sim, prolongada no tempo, sem dissolução, a gerar uma continuidade e durabilidade
do vínculo (DIAS, 2016). 

Não obstante, a união estável, ainda que presente os demais requisitos, não se caracteriza
sem a presença do  animus familiae,  perfazendo  conditio sine qua non  do instituto.  Trata-se da
intenção do casal  de estar vivendo como se fossem casados,  tratando-se reciprocamente como
esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em
conjunto (FARIAS; ROSENVALD, 2014). 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014)  acrescentam a estes requisitos a
ausência de impedimentos matrimoniais.  Aduzem que este requisito sofre uma mitigação com a
admissão da união estável do cônjuge separado de fato, o que é muito relevante, tendo em vista o
princípio da afetividade. Porém, criticam a norma do art. 1723, § 2º, CCb/02, mediante a qual, não se
aplicam as causas suspensivas do casamento à união estável,  pois quem se casa sobre estas
condições submete-se ao regime obrigatório de separação total de bens, o que não ocorre com a
união estável.

Em vista disso, ressalta-se que a união estável se constitui com o início da convivência entre
os companheiros. Portanto, não exige como pressuposto a lavratura de uma escritura pública ou o
registro  de  uma  sentença  declaratória  de  reconhecimento  de  união  estável.  De  acordo  com o
provimento n. 37/2014 do CNJ, estes registros são facultativos. (LÔBO, 2015). 

Deste modo, as escrituras públicas lavradas são um mero contrato escrito de convivência,
que tanto pode ser particular, como por instrumento público, com inscrição, registro ou averbação
facultativos. Em outras palavras, são instrumentos através dos quais os companheiros avençam

1 Art. 1.723, CCb/02. 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.
2 Art. 1.724, CCb/02. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e
assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.
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regulamentações quanto aos reflexos da relação que estabelecem entre si. Estas regulamentações
podem  ser  feitas  de  modo  único  ou  em  diversos  negócios  jurídicos,  desde  que  sejam  uma
manifestação  bilateral  de  vontade  dos  companheiros,  com  liberdade  plena  conferida  aos
conviventes, já que o legislador se utilizou apenas de duas palavras para instituí-lo: “contrato escrito”
(DIAS, 2016). 

Neste sentido, Maria Berenice Dias (2016) aduz que, conquanto o contrato de convivência –
ou melhor, as escrituras públicas – não criem a união estável, tendo em vista que, para tanto, basta
o atendimento dos requisitos legais dispostos no art. 1723, CCb/02, fazem indício de sua existência.

Sendo assim, como o contrato de convivência não constitui a união estável, ainda que se
considerem inválidas as escrituras públicas, não se poderia negar os efeitos jurídicos às uniões
poliafetivas constantes naquelas.

No tocante a estes efeitos, importante decisão foi proferida na Comarca de Porto Velho (RO),
na 4ª Vara de Família e Sucessões, em autos n.° 001.2008.005553-1, in verbis: 

Portanto, de tudo que foi exposto, é possível o reconhecimento da união dúplice, quando a
autora, o extinto e sua falecida esposa mantiveram uma relação de poliamor, consentida e
tolerada,  advindo  daí  efeitos  legais  como  a  divisão  dos  bens  adquiridos  neste  período.
Procedente o pedido da autora, não há que se falar em litigância de má-fé. 
Isto  posto,  julgo procedente o pedido para declarar  que XXXXXXXXXXXXXXXXX manteve
união  estável  com  o  extinto  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  concomitantemente  ao
casamento do falecido,  do ano de 1979 até  a morte  deste  em 17 de dezembro de 2007,
devendo o patrimônio adquirido pelo de cujus, por sua falecida esposa e pela autora neste
período ser dividido em três partes iguais, mediante comprovação nos autos do inventário em
tramite neste Juízo sob o n.° 001.2008.001688-9 (NETO, 2008, p. 13-14)

Diante disto, é possível concluir que os efeitos da união estável são totalmente aplicáveis ao
relacionamento  poliamoroso,  sendo  igualmente  assegurado  aos  seus  membros  o  direito  ao
patronímico de todos os integrantes da relação, bem como o regime de bens da comunhão parcial
(salvo estipulação em contrário); os direitos sucessórios advindos deste; o direito de pleitear pensão
por morte e alimentos entre si; e a presunção de paternidade (art 1597, inciso I, CCb/02, aplicável
por analogia à união estável).  

Discute-se,  todavia,  a  possibilidade  do  casamento  entre  mais  de  duas  pessoas.  Neste
sentido, Rafael  da Silva Santiago (2014) entende ser possível o casamento entre mais de duas
pessoas, visto que o poliamor é uma identidade relacional que, cumpridos os requisitos de existência
(manifestação livre e recíproca de vontades e celebração por autoridade materialmente competente),
também pode gerar matrimônios. Entretanto, para ser considerado válido, devem estar ausentes as
causas legais  de  anulabilidade (artigo  1550,  CCb/02)  –  que não estão em consonância  com o
poliamor – bem como os impedimentos estabelecidos no art.  1521,  CCb/02.  Ressalta-se que o
impedimento inciso VI do referido artigo não se aplica à polifidelidade, pois este grupo de pessoas
convivem maritalmente,  como se  vivenciassem um verdadeiro  matrimônio,  formando  uma única
família. 

Em sentido contrário, Paulo Lôbo (2015) entende que a monogamia é princípio apenas do
casamento, tendo em vista a natureza deste e a tutela constitucional de outras entidades familiares
além do modelo constitucional. 

Complementando esta ideia, Flávio Tartuce (2017b) afirma que no tocante à união estável, é
admissível que pessoa casada, mas separada de fato, constitua união estável apta a produzir efeitos
jurídicos (artigo 1723,  §1º,  do Código Civil),  o  que se  demonstra um tratamento  diferenciado a
respeito da liberdade de constituição das duas entidades familiares. 
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Ademais,  Farias  e  Rosenvald  (2014)  aduzem que  as  normas  relativas  ao  casamento  no
Código Civil brasileiro são de natureza coercitivas, visto que são de ordem pública e não podem ser
afastadas de acordo com o interesse ou conveniência das partes. Assim, ainda que haja liberdade
de escolha entre as partes, esta é mitigada, devendo atender às normas de ordem pública. Portanto,
mesmo  que  a  monogamia  não  seja  tratada  em sede  constitucional,  é  evidente  que  o  sistema
brasileiro considera o casamento como monogâmico, tendo em vista o impedimento de pessoas já
casadas contraírem outro casamento simultâneo. 

Além do mais, não só há o impedimento, como também, diversas disposições no Código Civil
reforçando o preceito monogâmico do casamento, como o art.  1514, CCb/02 que dispõe que “o
casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua
vontade de estabelecer  vínculo  conjugal,  e  o  juiz  os  declara  casado”;  o  art.  1517,  CCb/02,  ao
preceituar que “o homem e a mulher com dezesseis anos podem casar (...)”; o art. 1525, CCb/02, ao
prever que “o requerimento de habilitação para o casamento será firmado por  ambos os nubentes
(...)” (grifos nossos), entre outros.

Deste modo, embora os tribunais brasileiros tenham afastado a exigência de diversidades dos
sexos ao casamento, o mesmo não ocorreu com a união poliafetiva. Assim, sendo de ordem pública
as normas relativas ao instituto e de natureza congente, as mesmas não podem ser afastadas pela
oportunidade  e  conveniência  das  partes.  Portanto,  deve-se  levar  em  consideração  que  a
monogamia, apesar de não ser princípio do Direito de Família ou da união estável, é característica e
princípio do casamento. Consequentemente, de acordo com a legislação em vigor, não pode ser
afastada para que a união poliafetiva seja enquadrada como casamento.

Por  outro  lado,  tendo  em  vista  que,  conforme  demonstrado  acima,  não  há  norma
constitucional  ou  infraconstitucional  que  aludam à monogamia  como requisito  da  união  estável,
então torna-se plenamente possível o reconhecimento e a proteção jurídica da polifidelidade por este
instituto. 

Ademais,  como a união estável  e o casamento são duas entidades familiares distintas,  a
norma do  artigo  226,  §3º,  CF/883 não  pode  ser  interpretada  no  sentido  de  que  aquela  é  fase
preparatória desse, visto que é dado aos companheiros o direito de manter a união estável pelo
tempo que lhes aprouver, sem prejuízo aos direitos e deveres próprios do instituto (LÔBO, 2015).

Além do mais, o dever de lealdade previsto no art. 1724 do Código Civil, é norma jurídica sem
sanção, de conteúdo moral, não podendo servir de impedimento para o reconhecimento da união
estável  não  monogâmica  –  uniões  simultâneas  e  união  poliafetiva  –  até  porque,  o  fato  de  o
companheiro  ser  casado  e  separado  de  fato,  constitui  impedimento  para  novo  casamento,
entretanto, não constitui impedimento para a constituição de uma união estável (LÔBO, 2015). 

Diante disso, salienta-se que a união poliafetiva é entidade familiar fundada na afetividade, na
igualdade, na liberdade, e, principalmente na Dignidade da Pessoa Humana. Deste modo, há de se
considerar que, independente de norma infraconstitucional que a regulamente, ela existe e é capaz
de gerar direitos e obrigações. Assim, não é dado ao Estado proibir sua constituição e nem a afastar
do  âmbito  do  Direito  de  Família.  Ao invés disso,  é  necessário  dar-lhe  a  “especial  proteção  do
Estado”, a fim de “garantir o bem de todos”. Neste sentido, claro está que, caso a união poliafetiva
venha  a  atender  a  todos  os  pressupostos  do  art.1723,  caput,  CCb/02,  haverá  união  estável,
devendo-se  aplicar  todos  os  seus  efeitos,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  de  dois  de  seus
membros em detrimento do terceiro.  

4. CONCLUSÃO 

3 Art. 226, §3º, CF/88: 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 (grifos nossos).
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A união poliafetiva representa uma ruptura com o paradigma da monogamia no Ordenamento
Jurídico Brasileiro, que faz ruir boa parte dos pilares daquilo o que é considerado como correto. Em
vista disso, fundando-se na falácia de que a monogamia é um princípio do Direito de Família, busca-
se mantê-la como a única forma válida de se relacionar, levando à invisibilidade jurídica as demais
entidades familiares. 

Porém, é inegável que a união poliafetiva existe, não cabendo ao Estado proibi-la, e sim,
tutelá-la no âmbito do Direito de Família, sob pena de afrontar a ordem jurídica constituída. Isto
porque, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro funda-se na
dignidade da pessoa humana e tem como um de seus objetivos  promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim,
não se pode discriminar uma entidade familiar, baseado tão somente na defesa da monogamia, que
como demonstrou-se acima, não é um princípio absoluto no Direito de família. Ademais, não se pode
esquecer  que  os  integrantes  da  união  poliafetiva  consentem  livremente  com  a  formação  e
desenvolvimento deste arranjo familiar, pautado na afetividade, igualdade e dignidade de cada um
de  seus  membros.  Assim,  negar-lhe  o  reconhecimento  jurídico  de  entidade  familiar  afronta  os
valores constitucionais que preconizam a igualdade e o bem de todos, bem como a família plural.

Demonstrado  o  enquadramento  da  união  poliafativa  como entidade  familiar,  impõe-se  ao
Estado estabelecer quais são seus efeitos jurídicos – até porque, como as normas constitucionais
relacionadas ao Direito de Família são de eficácia plena, não é a falta de norma infraconstitucional
que vai negar efeitos jurídicos à entidade familiar poliamorosa. 

Nesta linha, embora não possa ser enquadrada como casamento, por causa da exigência de
monogamia, pode perfeitamente ser equiparada à união estável, que dispensa a monogamia para a
sua configuração.  Consequentemente,  preenchidos os requisitos do art.  1.723,  CCb/02,  a  união
poliafetiva deve produzir os mesmos efeitos jurídicos que aquela entidade familiar, sob pena de se
permitir  o enriquecimento ilícito de alguns integrantes da relação poliamorosa em detrimento de
outro(s). 
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