
UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 
 
 
 

RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS UNIÕES 
POLIAFETIVAS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINGÁ 
2017 



RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS UNIÕES 
POLIAFETIVAS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS UNIÕES 

POLIAFETIVAS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 
Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Unicesumar - Centro 
Universitário Maringá como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
Jurídicas, sob a orientação da Profa. Dra. 
Valéria Galdino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017 



 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leila Nascimento – Bibliotecária – CRB 9/1722 

Biblioteca Central UniCesumar 
 

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).  
 

 
M934p         Moutinho, Renata da Costa Luz Pacheco. 

Da possibilidade de reconhecimento jurídico das uniões poliafetivas em face da 
Constituição Federal de 1988 / Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho. Maringá-PR: 
UNICESUMAR, 2017.  

110 f. ; 30 cm. 
 

Orientadora: Valéria da Silva Galdino Cardin. 
Dissertação (mestrado) – UNICESUMAR - Centro Universitário de Maringá, 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, Maringá, 2017. 
 

1. Direitos da personalidade. 2. Família. 3. Poliafetividade. I. Título. 
 
 

CDD – 306.84  



RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 
 
 
 
 

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS UNIÕES 

POLIAFETIVAS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
 
 

Dissertação apresentada a UniCesumar - 
Centro Universitário Cesumar como 
requisito para obtenção do título de mestre 
em Ciências Jurídicas.  

 
 
 
 
 
 
Aprovada em:  

 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 
                  ________________________________________________  

Profa. Dra. Valéria Galdino 
Orientador(a) - UNICESUMAR 

 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Alessandro Zenni 
Membro - UNICESUMAR 

 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Mário Luiz Regis Delgado 
Membro convidado – FADISP/SP 

 
 

MARINGÁ - PR 
2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“As correntes do casamento são tão 
pesadas que muitas vezes são 
necessárias duas pessoas para carregá-
las, às vezes três.” 
 
Alexandre Dumas 



AGRADECIMENTOS 
 
 

À minha orientadora Dra. Valéria da Silva Galdino Cardin por ter me guiado 

por caminhos nunca antes visitados. 

À minha filha Fernanda Pacheco Moutinho, que esteve ao meu lado em cada 

noite insone. 

Ao meu marido Fernando Pereira Moutinho, que me inspira todos os dias a 

superar os obstáculos da vida. 

Aos meus pais, Nely da Costa Luz, Marco Túllio Cícero Pacheco e Rubens 

Gabriel Soares que sempre tornaram menos árduas as minhas batalhas. 

 
 
 



RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a polêmica envolvendo a família 
poliafetiva e a violação de seus direitos de personalidade tendo em vista o seu não 
reconhecimento jurídico. Remonta-se à origem da família desde a antiguidade para 
destacar que relacionamentos poliafetivos apresentam todas as características para 
que sejam caracterizados como entidade familiar, sendo execrável que, sob o 
pretexto da manutenção da monogamia, tal manifestação de conjugalidade seja 
excluída da tutela e do reconhecimento do Estado. O novo direito de família é 
notoriamente pautado no vínculo afetivo e não mais em dogmas sacramentais do 
matrimônio clássico. Impõe-se diferenciar famílias poliafetivas de famílias paralelas 
ou simultâneas. Famílias poliafetivas são integradas por mais de duas pessoas 
convivendo em interação afetiva e dispensadas da exigência cultural de uma relação 
de exclusividade apenas entre um homem e uma mulher. Pessoas unidas pelo 
vínculo da poliafetividade se deparam hodiernamente com as mesmas dificuldades 
que outrora foram vivenciadas por pessoas unidas sem o vínculo matrimonial e, 
mais tarde, por casais homoafetivos. Os princípios da dignidade da pessoa humana, 
da igualdade, da afetividade e da solidariedade são de observância obrigatória nesta 
nova ótica familiar, permitindo o exercício de direitos de forma plena. A competência 
para os litígios sobre a poliafetividade deve ser das varas especializadas de família. 
Aborda-se discussões sobre filiação, pensionamento, guarda e visitação. O regime 
de bens poderá ser qualquer um dos elencados pela legislação civil, em analogia ao 
casamento. Também os planos de saúde e benefícios previdenciários devem levar 
em consideração o número de pessoas envolvidas nesta particular perspectiva 
familiar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da Personalidade; Família; Poliafetividade. 
 
  
 



ABSTRACT 
 
 
This paper aims to demonstrate the controversy involving the “poliaffective family” 
and the violation of their personality rights in view of their lack of legal recognition. It 
goes back to the origin of the family since antiquity. It is noteworthy that poliaffective 
relationships present all the characteristics for their characterization as a family 
entity, and it is deplorable that, under the pretext of maintaining monogamy, such 
manifestation of conjugality is excluded from the protection and the recognition of the 
State. The new family law is notoriously based on the affective bond and no longer 
on the sacramental dogmas of classical marriage. It is necessary to differentiate 
poliaffetive families from parallel or simultaneous families. Poliaffective families are 
composed of more than two people living in affective interaction and exempt from the 
cultural requirement of an exclusive relationship between a man and a woman. 
People united by the bond of poliaffectivity face today the same difficulties that were 
once experienced by people united without the marriage bond and, later, for 
homoaffective couples. The principles of the dignity of the human person, equality, 
affectivity and solidarity are mandatory compliance in this new family law perspective, 
allowing the exercise of rights fully. The competence for litigation on poliaffectivity 
causes must be of the specialized family courts. Questions on membership, pension, 
custody and visitation are discussed. The marital regime may be any of those listed 
by civil law, in analogy to marriage. Health plans and pension benefits should also 
take into account the number of people involved in this particular family perspective. 

 

KEYWORDS: Family; Personality rigths; Poliaffectivity. 
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INTRODUÇÃO 
 
O direito de família é o ramo do direito que mais tem se modificado em razão 

da influência exercida pelo direito constitucional. Dessa forma, o direito de família 

deixou de ser uma área essencialmente patrimonialista para voltar-se para a 

dignidade da pessoa humana e para as formas de valorização do ser. A família, 

neste aspecto, é o local de primordial desenvolvimento e realização das 

capacidades dos seus membros. 

O presente trabalho irá analisar a possibilidade de reconhecimento jurídico 

das relações poliafetivas em face da Constituição Federal de 1988. Interpretar o 

direito de família na visão constitucional é o desafio para enxergar a legitimidade do 

reconhecimento de famílias que vivam em poliamor. 

Serão abordados os princípios constitucionais que embasam o 

reconhecimento jurídico das famílias poliafetivas, os efeitos que as mesmas podem 

irradiar em relação ao patrimônio eventualmente adquirido durante a convivência e, 

ainda, as implicações sobre a possível prole biológica ou afetiva. 

Para definir o termo família também é importante considerar o momento 

histórico e cultural em que as relações se encontram inseridas, pois seu sentido se 

altera com o passar do tempo e, na atualidade, observa-se uma tentativa de 

aprimorar a recepção incondicional do ser humano. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi responsável não apenas 

pela redemocratização do país - que houvera sofrido um golpe nefasto no ano de 

1964, quando os direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos foram 

duramente aviltados – mas também implicou em um deslocamento do conceito de 

família, entidade que outrora era tutelada e reconhecida em âmbito puramente 

patrimonial e procriacional, passou a ser considerada como a base da sociedade. 

Marcada pela perspectiva institucional; voltada para o casamento; 

hierarquizada; heterossexual; patriarcal e patrimonial, com o advento da 

Constituição de 1988, a família passou a ser reconhecida como um instrumento de 

concreção da dignidade da pessoa humana, sendo-lhe, portanto, garantida especial 

proteção do Estado. 

A partir de então, os diversos arranjos familiares foram contemplados no texto 

constitucional e infraconstitucional, admitindo-se, juridicamente, a existência de 

famílias para além daquelas institucionalizadas pelo casamento, mas também 
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aquelas já percebidas no corpo social, tais quais: as famílias oriundas de união 

estável, as monoparentais, as unipessoais, as anaparentais, dentre outras. 

É importante observar que o tratamento jurídico do tema afeta diretamente as 

pessoas, tanto em suas relações pessoais, de parentesco, com importantes 

repercussões na esfera individual, da personalidade e patrimonial. 

É possível notar uma alteração no tratamento jurídico que a doutrina e a 

jurisprudência tem conferido ao tema para acompanhar as mudanças sociais 

sucedidas nas últimas décadas, especialmente para a efetiva garantia dos princípios 

da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Isso porque é necessária uma 

visão plural do casamento, porque plurais também são as famílias. 

Do reconhecimento das uniões homoafetivas e das famílias monoparentais 

surge, também a necessidade de se abordar o tema das uniões paralelas e das 

uniões poliafetivas como entidades familiares, para que recebam a devida proteção 

do Estado. 

Nem todos os arranjos familiares encontram-se reconhecidos e tutelados pelo 

ordenamento jurídico. Inicialmente, as uniões estáveis não eram acolhidas pelo 

ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma, as uniões homoafetivas, as famílias 

monoparentais, dentre outras, também não são reconhecidas pelo direito. No 

entanto, hodiernamente se discute a possibilidade do reconhecimento das uniões 

poliafetivas como entidade familiar. 

Questiona-se, portanto, se o modelo tradicional de família, basicamente 

composta por pares de sexos distintos, atualmente considerado como ideal de 

conjugalidade, possuiria primazia sobre os demais arranjos familiares, em 

específico, sobre os arranjos formados por uniões poliafetivas. 

Competiria ao Estado, em nome da manutenção dos preceitos de monogamia 

e da perpetuação de determinadas tradições, invisibilizar e renegar os arranjos 

familiares compostos por mais de duas pessoas que, assim como os casais 

monogâmicos, partilham o afeto e a vida cotidiana? 

Pretende-se, utilizando-se do método teórico histórico, demonstrar que a 

concepção hodierna de família contempla não só aquelas constituídas por relações 

monogâmicas, mas também, aquelas em que mais de duas pessoas partilham laços 

afetivos, garantindo-se, assim, a igualdade e a dignidade sem qualquer forma de 

discriminação. 



 
12 

O primeiro capítulo aborda a evolução do direito de família e as diversas 

maneiras de se constituir uma família que são amplamente reconhecidas pela 

doutrina e jurisprudência pátria. 

No segundo capítulo são apontados os argumentos de constitucionalização 

do direito das famílias que permitam concluir que a poliafetividade pode dar origem a 

entidades familiares, merecendo reconhecimento jurídico. Demonstra-se como os 

princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade religiosa, da 

autonomia, da livre manifestação da vontade, da não discriminação, da segurança 

jurídica, da afetividade e da solidariedade embasam e justificam o reconhecimento 

jurídico das famílias poliafetivas. 

No terceiro capítulo posiciona-se as relações poliafetivas no âmbito do Direito 

das Famílias, de forma a delimitar de maneira precisa os contornos de sua proteção 

normativa, diferenciando famílias poliafetivas de famílias paralelas e ainda da 

bigamia. Estima também soluções relativas ao planejamento familiar, ao 

pensionamento, à guarda e à visitação em caso de ruptura de uma família poliafetiva 

na qual haja filhos biológicos ou afetivos. 

No quarto e último capítulo contempla textos, doutrina e jurisprudência 

relativas a direitos patrimoniais no contexto das famílias poliafetivas verificando 

como os regimes de bens estabelecidos no Título II do Código Civil podem ser 

aplicados aos casais poliafetivos e possíveis formas de aplicabilidade das regras 

relativas a benefícios sociais e direitos previdenciários em relação às famílias 

poliafetivas. 
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1 DAS FAMÍLIAS 
 
A concepção de família tem sofrido variações e transformações múltiplas ao 

longo da história. E o Direito de Família entrelaça-se com esses novos contornos 

repercutindo na maneira como se vislumbra esse agrupamento tão particular de 

pessoas.  

Em face da sua natureza gregária tende o homem, desde tempos imemoriais, 

a aproximar-se de seus semelhantes para satisfação de suas necessidades 

próprias, pessoais ou patrimoniais, formando, ao seu redor, círculos de 

relacionamento, de parentesco, de amizade, de aprendizado, de negócio, dentre 

outros. Compõe-se assim, os diferentes encadeamentos de pessoas, ligadas por 

ideais, por sentimentos ou por interesses recíprocos, formal ou informalmente, como 

tecidos que constituem o complexo organismo social do mundo presente.1 

Em meio a essa organização, surge a família, vocábulo este que possui várias 

acepções jurídicas. Quando considerada como o complexo das pessoas que 

descendem de um tronco ancestral comum, tanto quanto essa ascendência se 

conserva na memória dos descendentes, a família corresponde à gens dos romanos 

e à genos dos gregos. 

Nenhuma dúvida há de que, em termos de organismo social, é a família o 

mais antigo. Portanto, sempre existiu, a partir do momento em que passou a existir o 

primeiro homem no seu exemplo mais rudimentar de que se tem conhecimento na 

face da Terra e foi no seu seio que ocorreu e continuará ocorrendo a maravilha da 

reprodução de uma das mais importantes espécies que ocupam este planeta, ou 

seja, a espécie humana2. 

Os diferentes modos pelos quais se podem estabelecer as relações entre os 

cônjuges e os filhos determinam várias formas de família. Algumas delas dependem 

diretamente da modalidade que reveste a união conjugal. Nesse sentido surgem a 

poliagamia, ora monândrica, ora poliândrica, e a monogamia. Outras procedem já 

das relações de dependência, parentesco e autoridade que se tecem entre os 

                                                             
1 BITTAR, Carlos Alberto. Novos rumos do direito de família. In: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). O 
direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 1. 
2 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 20. 
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membros da associação familiar. Daí as formas incoerentes dos primeiros tempos, o 

patriarcado, e o tipo de família atual, que se poderia chamar igualitário.3 

Para se definir esse instituto é importante considerar o momento histórico e 

cultural em que as relações se encontram inseridas, pois seu sentido se altera com o 

passar do tempo e, na atualidade, observa-se uma tentativa de aprimorar a 

recepção incondicional do ser humano. 

A família brasileira, como hoje é conceituada, sofreu as influências da família 

romana, da família canônica e da família germânica. 

Em Roma, a família era definida como o conjunto de pessoas que estavam 

sob a patria potestas do ascendente comum vivo mais velho. O conceito de família 

independia assim da consanguinidade. O pater famílias exercia a sua autoridade 

sobre todos os seus descendentes não emancipados, sobre a sua esposa e sobre 

as mulheres casadas com os seus descendentes.4 

Durante a Idade Média, as relações de família se regeram exclusivamente 

pelo direito canônico, sendo que, do século X ao século XV, o casamento religioso é 

o único conhecido. Na doutrina canônica, o matrimônio é concebido como 

sacramento, reconhecendo-se a indissolubilidade do vínculo e só se discutindo o 

problema do divórcio em relação aos infiéis, cujo casamento não se revestia de 

caráter sagrado.5 

O concílio reunido em Trento (1563), tomando uma atitude mais firme que os 

seus antecedentes, decretou a rigorosa observância de certas solenidades externas, 

tendentes a dar ao casamento toda a necessária publicidade e consequente 

garantia. Assim, foi prescrito por essa assembleia religiosa: §1º, que o casamento 

fosse precedido por três enunciações feitas pelo pároco do domicílio de cada um 

dos contraentes; §2º, que fosse feita, de modo inequívoco, diante do pároco 

celebrante, a manifestação livre do mútuo consentimento; §3º, que a celebração 

fosse realizada pelo pároco de um dos contraentes ou por um sacerdote 

devidamente autorizado, na presença de duas testemunhas, pelo menos; §4º, 

finalmente, que o ato se concluísse pela solenidade da benção nupcial. O livre 

consentimento dos contraentes, a presença do pároco e das testemunhas é que são 

essenciais para que haja casamento católico.6 
                                                             
3 BEVILÁQUA, Clovis. Direito da Família. Rio de Janeiro: Rio, 1976, p. 18. 
4 WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 3. 
5 Ibid., p. 13. 
6 BEVILÁQUA, Clovis. Direito da Família. Rio de Janeiro: Rio, 1976, p. 55. 
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Trata-se de cultura ainda arraigada em nossa legislação que, nos termos do 

art. 1.535 do Código Civil, exige a presença do oficial de registro civil das pessoas 

naturais, da livre e espontânea vontade dos nubentes e das mesmas testemunhas.  

Quanto à estrutura dos direitos de família, no velho direito romano e no direito 

germânico, recorreu-se à analogia com a estrutura dos direitos das coisas. Ainda 

hoje alguns escritores, a despeito da transformação por que tem passado o instituto 

do poder familiar, aludem à assimilação. Mulher e filhos não teriam prestações a 

satisfazer, - submeter-se-iam ao poder de outrem. Aliás, como sucederia aos alunos 

em relação ao mestre. Havia os que abriam exceção para a mulher recorrendo, em 

relação a esta, à noção de obrigações. Todas essas subordinações do direito de 

família ao direito das obrigações e ao direito das coisas devem ser postas de parte: 

as relações de direito de família pertencem ao direito de família e são, por isso 

mesmo, específicas.7 

É importante observar que o tratamento jurídico do tema afeta diretamente as 

pessoas, tanto em suas relações pessoais, de parentesco, com importantes 

repercussões na esfera individual, da personalidade e patrimonial. Daí a 

necessidade de uma visão ampla da matéria, o que não se revela fácil, pois não se 

está propriamente diante de um direito feito e pronto, obrigando o estudioso a uma 

constante reflexão sobre o fenômeno social, que se altera e evolui na medida em 

que novas modalidades de conduta vão aparecendo.  

 

1.1 DA EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Observa-se, desde as estruturas sociais mais primitivas, até os dias atuais, 

que os agrupamentos sociais se fundaram em torno da entidade familiar.  

Ressalta-se que os modelos de família que se delinearam ao longo dos 

tempos reverberaram não apenas a maneira pela qual determinados sujeitos se 

agrupavam para a concretização de projetos pessoais, mas, principalmente, 

refletiram a própria estrutura do corpo social, traduzidas, por exemplo: no modo de 

produção do capital; na perpetuação da propriedade privada; na dominação 

masculina e na submissão legal e social, bem como na inserção da mulher em 

âmbito privado.  

                                                             
7 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito de família. vol. I. Campinas: Bookseller, 2001, p. 77.  
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A sociedade estabelece símbolos, valores, normas e costumes a serem 

vivenciados e incorporados pelos seres humanos, sendo que dentre os diversos 

dispositivos de controle social, perpetrados ao longo da história e reiteradamente 

subjetivados como se inerentes fossem, encontra-se o preceito de monogamia.  

Compreende-se, portanto, que a produção das subjetividades ocorre por meio 

do intenso trabalho de socialização, não só do biológico que estabelece papéis 

considerados inerentes às mulheres e aos homens8, mas também das próprias 

relações interpessoais, como por exemplo: a convicção de que o modelo ideal de 

conjugalidade seria inscrito em relacionamentos monogâmicos.   

A monogamia, segundo Letícia Ferrarini, deve ser considerada sob uma 

perspectiva histórico-sociológica, sendo reconhecida como um padrão de conduta 

do homem médio estabelecido pela cultura ocidental. Desta feita, aqueles que não 

se adequam ao referido padrão, são estigmatizados e considerados sujeitos 

desviantes9. 

Não se deve, no entanto, olvidar-se do questionamento de determinados 

dogmas arraigados no inconsciente coletivo, tal qual: o de que a monogamia seria 

uma evolução social inafastável e inquestionável. 

O antropólogo norte-americano Lewis Henry Morgan publicou no ano de 

1877, a sua obra “A sociedade antiga: ou investigações sobre as linhas do progresso 

humano desde a selvageria, através da barbárie, até a civilização”, em que, ao expor 

a sua teoria sobre o evolucionismo cultural, afirmou que o homem passou não 

apenas por evoluções biológicas, mas também culturais. 

Morgan dividiu os períodos étnicos de sua teoria em: selvageria, barbárie e 

civilização, observando para o desenvolvimento de cada fase as transformações na 

forma de: subsistência, governo, linguagem, família, religião, arquitetura e 

propriedade10. 

Ao distinguir cada um dos períodos étnicos elencados por Lewis Henry 

Morgan, Rafael da Silva Santiago11 afirma que: enquanto período da selvageria foi 

marcado pelo matrimônio por grupos e o período da barbárie pelo matrimônio 
                                                             
8 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Trad. Daniela Kern; Guilherme J. F. 
Texeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2008, p. 18. 
9 FERRARINI, Letícia. Famílias simultâneas e seus efeitos jurídicos: pedaços da realidade em 
busca da dignidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
10 LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de Direito de Família: origem e evolução do casamento. 
Curitiba: Juruá, 1991, p. 52-53. 
11 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 83. 
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sindiásmico, em que a monogamia se restringia à mulher, o estágio da civilização é 

marcado pelo matrimônio monogâmico. 

Friedrich Engels12, utilizando-se do marco referencial proposto por Lewis 

Henry Morgan, elaborou, no final do século XIX, sua obra “A origem da família, da 

propriedade e do estado”, onde afirma que a monogamia não era prática presente 

na origem da família.  

Acerca do tema, Engels disserta: 

 
 [...] o estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de 
coisas em que os homens praticam a poligamia e suas mulheres a 
poliandria, e em que, por consequência, os filhos de uns e outros tinham 
que ser considerados comuns. É esse estado de coisas, por seu lado, que, 
passando por uma série de transformações, resulta na monogamia. Essas 
modificações são de tal ordem que o círculo compreendido na união 
conjugal comum, e que era muito amplo em sua origem, se estreita pouco a 
pouco até, por fim, abranger exclusivamente o casal isolado [...]13. 

 

Baseando-se nos estudos propostos por Friedrich Engels, Rafael da Silva 

Santiago afirma que do estado social primitivo, marcado pelo matrimônio por grupos 

– onde bandos inteiros de homens e de mulheres se pertenciam mutuamente – 

derivaram, evolutivamente, as famílias consanguíneas, punalunas, sindiásmicas e 

monogâmicas14. 

A família consanguínea foi marcada pelo matrimônio geracional, ou seja, 

todos os avôs e avós uniam-se mutuamente, aplicando-se, tal prática aos filhos e 

assim, sucessivamente15. Desta forma, “irmãos e irmãs e primas e primos de 

qualquer grau são todos, entre si, irmãos e irmãs, e, por isso, maridos e mulheres 

uns dos outros”16. 

A formação das famílias punaluanas, por sua vez, marcou-se pela proibição 

das relações entre irmãos colaterais (de pai e mãe). No entanto, não era possível 

conhecer tais arranjos ao certo com relação à linhagem masculina, possibilitando 

apenas o reconhecimento dos filos por linhagem materna17. 

                                                             
12 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9 ed. Tradução 
de Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 31. 
13 Ibid., p. 31. 
14 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 85. 
15 Ibid., p. 85. 
16 Ibid., p. 86. 
17 Ibid., p. 86. 
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Com a proibição das uniões por grupos - devido à exclusão progressiva, 

inicialmente de parentes próximos e, finalmente, daqueles vinculados por alianças – 

surgiram as famílias sindiásmicas, definida por Engels como: 

 
[...] neste estágio, um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal que 
a poligamia e a infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos 
homens, embora a poligamia seja raramente observada, por causas 
econômicas; ao mesmo tempo, exige-se a mais rigorosa fidelidade das 
mulheres, enquanto dure a vida em comum, sendo o adultério destas 
cruelmente castigado. O vínculo conjugal, todavia, dissolve-se com 
facilidade por uma ou por outra parte, e depois, como antes, os filhos 
pertencem exclusivamente à mãe18. 

 

O matrimônio sindiásmico introduziu na família um novo elemento junto à 

figura da verdadeira mãe, ou seja: a figura do verdadeiro pai. 

De acordo com a nova divisão do trabalho desta espécie de família, cabia ao 

homem procurar a alimentação e confeccionar os instrumentos de trabalho para 

consegui-la.  

Consequentemente, o homem era o detentor dos referidos instrumentos, 

levando-os consigo em caso de separação. Assim, embora o homem fosse o 

proprietário do novo manancial de alimentação, do gado, e, mais adiante, do 

escravo, igualmente considerado um instrumento de trabalho, como a descendência 

somente se contava na linhagem materna, seus filhos não eram herdeiros19. 

Dessa forma, na medida em que o acúmulo de riqueza aumentava, 

proporcionava, por um lado, ao homem uma posição mais importante do que a 

mulher na família, e, por outro lado, fazia com que nele aflorasse a ideia de valer-se 

desta vantagem para modificar, em proveito de seus filhos, a ordem da herança 

estabelecida. Mas isso não poderia ser feito enquanto permanecesse vigente a 

filiação segundo o direito materno. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o 

direito hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o direito 

hereditário paterno20. 

                                                             
18 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9 ed. Tradução 
de Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 31. 
19 Ibid., p. 59. 
20 Ibid., p. 59-60. 
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Rafael da Silva Santiago afirma que “o homem se apropriou da direção da 

casa e a mulher foi convertida em escrava de sua luxúria, em simples instrumento 

de reprodução”21, e complementa: 

 
Essa, então, foi a origem da monogamia. Ela não representou o fruto do 
amor sexual individual, com o qual em nada se relacionava, pois os 
casamentos permaneceram guiados pela conveniência. Traduziu a primeira 
forma de família que não se embasava em condições naturais, mas 
econômicas, bem como um triunfo da propriedade privada sobre a 
propriedade comum primitiva, nascida espontaneamente22. 

 

Denota-se, portanto, que a monogamia nasceu e se fortaleceu a partir da 

necessidade do homem em se apropriar de maneira particular dos bens que até 

então eram comunitários. 

Engels afirma que: 

 
A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas 
mãos – as de um homem – e do desejo de transmitir essas riquezas, por 
herança, aos filhos deste homem, excluídos os filhos de qualquer outro. 
Para isso, era necessária a monogamia da mulher, mas não a do homem; 
tanto assim que a monogamia daquela não constituiu o menor empecilho à 
poligamia, oculta ou descarada, deste23. 

 

Friedrich Engels adiciona à discussão um tom ainda mais ácido ao afirmar 

que a monogamia não aparece na história como uma reconciliação entre o homem e 

a mulher e, menos ainda, como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, 

ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de 

um conflito entre os sexos, ignorado, até então, na pré-história24. 

Denota-se, portanto, que a monogamia surgiu e se consolidou não apenas 

como sendo um instrumento de controle e perpetuação patrimonial, mas, 

primordialmente, como uma forma de dominação masculina e inserção da mulher ao 

âmbito privado. 

Diversas evoluções históricas e sociais, como, por exemplo: a formação de 

grandes centros urbanos; a Revolução Industrial; as duas grandes guerras; e, em 

especial, a emancipação da mulher e a revolução sexual ocorrida na década de 60 

                                                             
21 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 57. 
22 Ibid., p. 87. 
23 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9 ed. Tradução 
de Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 59. 
24 Ibid., p. 70-71. 



 
20 

do século passado, durante a segunda onda do feminismo, importou na alteração da 

percepção conservadora, patriarcal e patrimonialista da família para a concepção de 

um novo modelo, pautado na concreção da dignidade daqueles que a compõe. 

No Brasil, as primeiras Constituições fizeram poucas referências à família, 

sendo que a Constituição Imperial de 1824 quedou-se silente acerca do tema, 

havendo, neste período, apenas a publicação do Decreto 181/1890, que instituiu o 

casamento civil como a única forma legal de constituição da família25. 

A Constituição Republicana de 1891, por sua vez, reconheceu o casamento 

civil como a única forma de constituição da família, confirmando o Decreto de 1891, 

bem como a sobreposição ao casamento religioso católico como ato jurídico válido e 

eficaz26. 

Mantendo o modelo canônico de família, o Código Civil de 1916 pautou-se, 

sobretudo, na estrutura patriarcal, considerando a mulher como relativamente 

incapaz27. 

Desta feita, o ordenamento civil determinava que somente o casamento 

indissolúvel era capaz de dar origem a uma família legal ou legítima, sendo que 

qualquer relação que ocorresse fora deste contexto não era considerada como 

legítima28, havendo, inclusive, a diferenciação entre os filhos havidos fora do 

casamento29. 

Com a Constituição de 1937, os pais passaram a ter o dever constitucional de 

prover material, moral e intelectualmente aos filhos. Possibilitando-se, ainda, o 

reconhecimento dos filhos naturais30, que seriam equiparados aos legítimos31. 

                                                             
25 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais de Direito de Família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 35. 
26 Ibid., p. 35. 
27 Id. O direito de família e os novos modelos de família no direito civil e constitucional brasileiro. 
Revista Jurídica Cesumar, v. 5, n. 1, p. 99-114. 2005. Disponível em: 
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewFile/338/210. Acesso em: 
29 dez. 2015. 
28 Ibid. 
29 DONIZETTI, Leila. Filiação socioafetiva e direito à identidade genética. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 09. 
30 Os filhos ilegítimos ainda se dividiam em naturais e espúrios. Os naturais eram os nascidos fora do 
matrimônio, resultantes da união de duas pessoas que não se casaram, mas poderiam fazê-lo, 
porquanto inexistente qualquer impedimento para tal. Os espúrios, por sua vez, eram os que 
decorriam da união de duas pessoas impedidas para o matrimônio.  
  Os filhos espúrios se subdividiam em incestuosos (fruto do relacionamento entre duas pessoas para 
as quais há impedimento legal para o casamento, decorrente de vínculo de parentesco) e, os 
adulterinos (resultantes da união entre duas pessoas, sendo uma ou ambas legalmente casadas com 
terceira pessoa). Estes filhos incestuosos ou adulterinos não poderiam ser reconhecidos. 
(LUCCHESE, Mafalda. Filhos: evolução até a plena igualdade jurídica. Vol. I. Série Aperfeiçoamento 
de Magistrados 13 - 10 Anos do Código Civil - Aplicação, Acertos, Desacertos e Novos Rumos, p. 
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As Constituições brasileiras de 1930, de 1934, de 1946 e de 1967 atribuíram 

à família oriunda do matrimônio proteção especial do Estado, mas invisibilizaram as 

uniões informais32.  

Devido ao crescimento dos movimentos sociais reivindicatórios, em especial 

do movimento feminista - que passou a atacar o modelo tradicional de família e a 

questionar a dominação masculina - a partir da década de 60, significativas 

mudanças marcaram a relação entre os gêneros e, consequentemente, o conceito 

de família.  

Até então, a mulher era “subjugada à condição de total submissão, ao ponto 

de juridicamente ser-lhe negada a capacidade absoluta. Era-lhe proibida a 

manifestação social, o estudo e o trabalho sem que houvesse o consentimento do 

pai ou do marido”33. 

O Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 4.121/1962) importou em um relevante 

marco na busca pela igualdade entre os gêneros, pois, ainda que fosse atribuído ao 

homem o papel de chefe da família, a mulher foi emancipada da condição de 

relativamente incapaz e ganhou autonomia para exercer livremente sua atividade 

profissional34. 

Destaca-se, ainda, que no ano de 1977, com a Lei n. 6.515, o casamento 

deixou de ser considerado indissolúvel, possibilitando-se, portanto, o divórcio e, 

consequentemente, a realização de um novo casamento35. 

Com a redemocratização do Estado, a Constituição Federal de 1988 importou 

em efetivo marco na concreção e na tutela dos direitos fundamentais e da dignidade 

da pessoa humana, ampliando, não apenas o conceito de família, mas garantido 

expressamente a igualdade entre o homem e a mulher. 

                                                                                                                                                                                              
233. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdo
codigocivil_231.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2016). 
31 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 05 maio 
2016. 
32 BRASIL. Constituição de 1934, 1946 e 1949 . Título V, Capítulo I. Cf. texto integral da 
Constituição de 1934. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
historica/constituicoes-anteriores-1#content>. Acesso em: 21 abr. 2015. 
33 CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Da família patriarcal à família contemporânea. Revista Jurídica 
Cesumar – Mestrado. v. 4, n. 1, p. 71. 
34 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Planejamento familiar e a condição feminina. In: MATOS, Ana Paula 
Harmatiuk (Org.). A construção dos novos direitos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2008, p. 283. 
35 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais de direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 71. 
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A Constituição Cidadã remodelou o paradigma de família ao reconhecer como 

entidade familiar os arranjos formados por meio da união estável, bem como a 

família monoparental. 

Rosana Amara Girardi Fachin, aponta a relevância da Constituição de 1988 

como sendo um instrumento unificador do direito das famílias, até então, 

fragmentado em diversas legislações36. 

A reformulação jurídica do conceito de família, desta forma, é mero reflexo 

das inovações ocorridas no cenário social. O momento atual, no que concerne ao 

modelo familiar, é de transição. Busca-se consolidar um novo formato a ser 

conferido à família, tendo o ordenamento jurídico pátrio passado a sofrer alterações 

significativas, a fim de se adequar aos novos anseios da sociedade. Neste sentido, a 

CF/88 representou um marco evolutivo nesse processo de adaptação, ampliando o 

conceito de família e passando a servir de norte para todas as normas 

infraconstitucionais.37 
Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo a grande evolução da família ocorreu com: 

 
O desafio que se coloca aos juristas, principalmente aos que lidam com o 
Direito de Família, é a capacidade de ver as pessoas em toda a sua 
dimensão ontológica, a ela subordinando as considerações de caráter 
biológico ou patrimonial. Impõe-se a materialização dos sujeitos de direitos, 
que são mais que apenas titulares de bens. A restauração da primazia da 
pessoa humana, nas relações civis, é a condição primeira de adequação do 
direito à realidade social e aos fundamentos constitucionais38. 

 

Para Rodrigo da Cunha Pereira, a revolução promovida pela Constituição no 

direito das famílias se fundamentou sob três perspectivas: no art. 226, que 

consignou que a família é plural e não mais singular; no § 6º do art. 227, que alterou 

o sistema de filiação, não fazendo qualquer diferenciação acerca dos filhos; nos arts. 

5º, inciso I, e § 6º do art. 226, estabelecendo-se a igualdade entre homens e 

mulheres39. 

                                                             
36 FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família do novo milênio: uma reflexão crítica 
sobre as origens e as perspectivas do Direito de Família brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 130. 
37 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELREEX 0039568-41.2005.404.7100, SEXTA 
TURMA, Relator para Acórdão João Batista Pinto Silveira, D.E. 17/09/2010. 
38 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). Temas atuais de direito e processo de família. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 331. 
39 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias no século XXI. In: FIUZZA, César; SÁ, Maria de 
Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito Civil: atualidades. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 233-234. 
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O Código Civil de 2002, por sua vez, adotou os preceitos inscritos na 

Constituição Federal de 1988, tornando claro que a família passou a ter caráter 

instrumental na concreção da dignidade de seus membros. 

No ano de 2011, consolidando o entendimento de que a pluralidade das 

entidades familiares merece tutela do Estado, por meio do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 132, o Supremo Tribunal Federal equiparou as uniões 

homoafetivas às uniões heterossexuais, vedando, desta forma, que qualquer tipo de 

discriminação limitasse a concretização e o reconhecimento dos laços familiares. 

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

ocasionou mudanças na própria estrutura da sociedade. Enquanto anteriormente o 

casamento era o marco identificador da família, agora prepondera o sentimento e o 

vínculo afetivo. Rompeu-se, portanto, o aprisionamento da família nos moldes 

restritos do casamento, alterando-se profundamente o conceito de família. 

Esse pensamento se coaduna com os Princípios de Yogyakarta, sobre a 

aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação 

sexual e identidade de gênero, desenvolvidos e discutidos na Universidade Gadjah 

Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 06 e 09 de novembro de 2006, por 29 

eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento 

relevante das questões da legislação de direitos humanos. O princípio de nº 24 trata 

do direito de constituir família. Como se pode observar40: 

 
DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA 
Toda pessoa tem o direito de constituir uma família, independente de sua 
orientação sexual ou identidade de gênero. As famílias existem em diversas 
formas. Nenhuma família pode ser sujeita à discriminação com base na 
orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de seus membros. 
Os Estados deverão: 
a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para assegurar o direito de constituir família, inclusive pelo 
acesso à adoção ou procriação assistida (incluindo inseminação de doador), 
sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de 
gênero; 
b) Assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de formas de 
família, incluindo aquelas não definidas por descendência ou casamento e 
tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para garantir que nenhuma família possa ser sujeita à 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero de 
qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito à assistência 

                                                             
40 CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS. Princípios De 
Yogyakarta. Disponível em: 
<http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2016. 
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social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e 
imigração; 
[...] f) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para assegurar que qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio 
ou benefício disponível para parceiros não-casados de sexo diferente esteja 
igualmente disponível para parceiros não-casados do mesmo sexo; 
g) Garantir que casamentos e outras parcerias legalmente reconhecidas só 
possam ser contraídas com o consentimento pleno e livre das pessoas com 
intenção de ser cônjuges ou parceiras. 

 

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, sendo que a constitucionalização do 

direito das famílias intensificou a relevância dos laços afetivos na concreção da 

dignidade daqueles que a compõe. 
Como marca essencial da família contemporânea, encontra-se a 

solidariedade e a pluralidade. Destaca-se, que relacionamentos poliafetivos 

apresentam todas as características para a sua caracterização enquanto entidade 

familiar, sendo execrável que, sob o pretexto da manutenção da monogamia, tal 

manifestação de conjugalidade seja excluída da tutela e do reconhecimento do 

Estado.  

 

1.2 DOS TIPOS DE ENTIDADES FAMILIARES 

 

Várias áreas do conhecimento, que têm a família ou as relações familiares 

como objeto de estudo e investigação, identificam uma linha tendencial de expansão 

do que se considera entidade ou unidade familiar. Na perspectiva da sociologia, da 

psicologia, da psicanálise, da antropologia, dentre outros saberes, a família não se 

resumia à constituída pelo casamento, ainda antes da Constituição de 1988, porque 

não estavam delimitados pelo modelo legal, entendido como um entre outros.41 

A família atual, estruturada dentro de uma ótica nova – não necessariamente 

de acordo com o padrão tradicional imposto pela rede de parentesco, mas 

exclusivamente dentro dos interesses da sociedade conjugal – possui, na sua 

estrutura e nas suas funções, elementos de permanência que excedem largamente 

a sua composição meramente biológica, extravasando sua concepção em terrenos 

                                                             
41 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 72. 
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até então desconsiderados pelo Direito, como as funções afetivas, emotivas e 

mesmo psicológicas.42 

Nas palavras de Álvaro Villaça Azevedo, a família só será forte, no plano 

jurídico, quando não sofrer discriminações, quando for protegida em toda a sua 

integridade. Cada indivíduo deve escolher o modo vivencial que melhor lhe 

aprouver; todavia, o Estado deve restar vigilante na proteção da célula familiar, 

intervindo nos pontos fundamentais, para evitar ou dirimir os conflitos que possam 

existir entre os membros da família.43 

A partir de 1988, não é mais possível, com a Constituição então editada, 

afirmar-se a família como constituída apenas pelo casamento, pois, referindo-se 

tanto a ele (art. 226, §§1º e 2º), quanto à união estável entre homem e mulher e à 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que trata como 

entidades familiares, deixou o legislador constituinte evidenciado que a “família” não 

mais tem única moldura, sendo alcançadas pela expressão, ao contrário, múltiplas 

circunstâncias, de forma a ser possível afirmar, atualmente, não ser admitido 

estabelecer-se conceito único a seu respeito.44 

Não se pode ignorar que as comunidades formadas por pessoas que se 

propõem viver em grupo, motivadas muitas vezes por razões religiosas ou 

ideológicas, sem afastar as iniciativas de agrupamentos na busca da sobrevivência 

ou autossuficiência.45 

Nos dias de hoje, o que identifica a família não é a celebração do casamento 

em si, tampouco a diferenciação de sexo do casal ou o envolvimento de caráter 

sexual. O elemento distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é 

a presença de um vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de 

vida e propósitos comuns, gerando comprometimento mútuo. Cada vez mais a ideia 

de família afasta-se da estrutura do casamento. A família de hoje não se condiciona 

aos paradigmas originários: casamento, sexo e procriação. O movimento de 

mulheres, a disseminação dos métodos contraceptivos e o surgimento dos métodos 

reprodutivos fruto da evolução da engenharia genética fizeram com que esse tríplice 

                                                             
42 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, 
p. 20. 
43 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 5-6. 
44 BITTENCOURT, Edgar de Moura. Família. 5. ed. Campinas: Millennium, 2002, p. 135. 
45 PEREIRA, Tânia da Silva. Famílias possíveis: novos paradigmas na convivência familiar. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 634. 
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pressuposto deixasse de servir para balizar o conceito de família. Caiu o mito da 

virgindade e agora sexo – até pelas mulheres – pratica-se fora e antes do 

casamento. A concepção não mais decorre exclusivamente do contato sexual e o 

casamento deixou de ser o único reduto da conjugalidade. Relações 

extramatrimoniais já dispõem de reconhecimento constitucional.46 

Arnaldo Rizzardo considera como ente familiar, ou família, a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes, ou seja, constitui família o 

grupo de pessoas integrado por um dos pais e pelos filhos ou demais descendentes. 

É o que se denomina família monoparental, de grande importância atualmente, dada 

a quantidade dessas famílias, especialmente formadas por mães e filhos. 

Realmente, em vista da frequência como se formam uniões puramente sexuais, sem 

maior estabilidade, decorrem conjuntos familiares da mãe e dos filhos, ou, mais 

raramente, do pai com os filhos. O fenômeno se repete com as separações ou 

divórcios, quando um dos pais fica com a guarda dos filhos, passando a constituir 

uma nova unidade familiar.47 

Se no texto constitucional de 1988, é nítido o sério esforço no sentido de 

reduzir o campo das imposições, alargando o espaço das liberdades, o mesmo não 

é observado na legislação ordinária, apesar de todas as reformas já deflagradas.48 

Maria Berenice Dias49 ao tratar das famílias plurais as reúne em vários 

diferentes arranjos familiares, a seguir elencados: 

A primeira é a família matrimonial. Até a entrada em vigor da atual 

Constituição, o casamento era a única forma admissível de formação da família. O 

Estado solenizou o casamento como uma instituição e o regulamentou 

exaustivamente. Os vínculos interpessoais passaram a necessitar da chancela 

estatal. Foi em 1988 que o Estado reconheceu outras entidades familiares. 

O segundo arranjo é a família informal, que é é apontada como a decorrente 

da união estável. A autora ressalta que essas estruturas familiares, ainda que 

rejeitadas pela lei durante muitos anos, acabaram aceitas pela sociedade, fazendo 

com que a Constituição albergasse no conceito de entidade familiar o que chamou 

                                                             
46 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 40. 
47 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 11. 
48 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais: a situação jurídica de pais e mães solteiros, 
de pais e mães separados e dos filhos na ruptura da vida conjugal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 17. 
49 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 43-59. 
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de união estável, mediante a recomendação de promover sua conversão em 

casamento. A legislação infraconstitucional que veio regular essa nova espécie de 

família acabou praticamente copiando o modelo oficial do casamento. O Código Civil 

impõe requisitos para o reconhecimento da união estável, gera deveres e cria 

direitos aos conviventes. Assegura alimentos, estabelece o regime de bens e 

garante ao sobrevivente direitos sucessórios. 

Observa Maria Berenice Dias que aqui também pouco resta à vontade do par, 

sendo possível afirmar que a união estável transformou-se em um casamento por 

usucapião, ou seja, o decurso do tempo confere o estado de casado. A 

regulamentação da união estável pela lei e sem levar em consideração a vontade 

dos sujeitos gera um dirigismo não querido pelos conviventes, uma vez que optaram 

por não se casar. A interferência estatal na vida afetiva das pessoas ocorre não só 

em relação ao casamento. São igualmente regulamentados os relacionamentos que 

escolhem seus próprios caminhos e que não desejam qualquer interferência. Como 

são relações de caráter privado, cabe questionar a legitimidade de sua publicização 

coacta. 

O terceiro arranjo diz respeito às famílias paralelas ou simultâneas, que 

configuram-se como um relacionamento duplo mantido geralmente por um homem, 

com duas mulheres, em espaços geográficos distintos. Cada mulher mantém sua 

própria casa e acredita estar vivendo um casamento ou uma união estável com seu 

marido ou companheiro, tendo conhecimento ou não de sua infidelidade. É 

importante observar que não há expressa vedação ao estabelecimento de uniões 

estáveis simultâneas ou paralelas na legislação brasileira. 

 O quarto arranjo diz respeito às expressões para identificar a concomitância 

de duas entidades familiares são muitas, mas todas são pejorativas. O concubinato, 

chamado de relação adulterina, impura, imprópria, espúria, de má-fé e até de 

concubinagem, é alvo do repúdio social, legal e judicial. A doutrina insiste em negar-

lhe efeitos positivos na esfera jurídica. Mas nem assim essas uniões deixam de 

existir, e em larga escala. Não há como negar que são relações de afeto e que, 

apesar de serem consideradas invisíveis, geram efeitos jurídicos, uma vez presentes 

os requisitos legais. Com isso, não se pode deixar de reconhecer que tais uniões 

configuram união estável, e o seu não reconhecimento poderá ocasionar 

enriquecimento injustificado, bem como deixar de proteger relações jurídicas.  
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Depois de anos de convívio, descabido que o varão deixe a relação sem 

qualquer responsabilidade pelo fato de ele – e não ela – ter sido infiel, ou seja, a 

repulsa aos vínculos afetivos concomitantes não os faz desaparecer e a 

invisibilidade a que são condenados só privilegia o “bígamo”: concede ao infiel 

verdadeira carta de alforria, pois tudo pode fazer e nada lhe pode ser exigido50. 

Flávio Tartuce51 leciona que, por muito tempo, se utilizou da expressão 

concubinato como sinônimo de união estável. Assim, a concubina seria a 

companheira. Porém, não se pode fazer tal confusão, principalmente no que diz 

respeito à pessoa que vive em união estável. Em suma, em hipótese alguma o 

aplicador do direito poderá confundir as duas denominações, sob pena de 

conclusões totalmente equivocadas. Na verdade, os termos concubinato e união 

estável não são expressões sinônimas conforme já foi explanado. 

Acredita-se que, por questões didáticas, parte da doutrina continua a 

classificar o concubinato como puro e impuro. Assim, para Gonçalves52 o 

concubinato puro é o que hoje se convencionou chamar de união estável, aquele 

proclamado pelo art. 226, §3º, da Constituição Federal de 1988: “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. O 

concubinato impuro é aquele relacionamento amoroso adulterino, envolvendo 

pessoas casadas, que infringem o dever de fidelidade. Configura-se, segundo o 

Código Civil de 2002, art. 1.727, quando ocorrem “relações não eventuais entre o 

homem e a mulher, impedidos de casar”. 

A despeito da impropriedade da expressão utilizada pelo legislador ao redigir 

o Código Civil, se deve entender que nem todos os impedidos de casar são 

concubinos, pois o §1º do art. 1.723 trata como união estável a convivência pública e 

duradoura entre pessoas separadas de fato e que mantém o vínculo de casamento, 

não sendo separadas de direito. 

O quinto arranjo diz respeito às famílias paralelas ou simultâneas, que seriam 

aquelas que têm seu início no cometimento de adultério, ou da infidelidade, lhes 

sendo atribuídas, automaticamente, apenas efeitos negativos. O que sempre se vê 
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2013, p. 47. 
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nesse tipo de relação, é o julgamento de que a concubina age de má-fé ao manter 

relacionamento com companheiro comprometido. Contudo, há uma dificuldade 

enorme em se analisar a boa-fé da companheira, considerada oficial, visto ser um 

critério meramente subjetivo. Na maioria das vezes, a concubina é levada a mentir 

judicialmente sobre o seu suposto engano, para se ver caracterizada sua relação de 

união estável, para fins sucessórios53. 

A jurisprudência é divergente ao aceitar tal possibilidade jurídica. 

Em pesquisa jurisprudencial recente percebe-se uma reflexão dos tribunais 

estaduais acerca desta situação que aflige diversas famílias nas mais variadas 

classes sociais. Em diversas ocasiões, as decisões são em sentido favorável à 

caracterização de famílias simultâneas e em outras entendendo que o ordenamento 

jurídico brasileiro não reconhece esse arranjo familiar plural, como se observa a 

seguir: 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS. SITUAÇÃO FÁTICA. 
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 
MORTEM. RECONHECIMENTO ANTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL DO DE 
CUJUS COM A REQUERIDA. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. 
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. FUNDAMENTO 
DE QUE SE TRATA DE CONCUBINATO. INCIDÊNCIA DO DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 
SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO DE FAMÍLIA. VERIFICADA. FORMAÇÃO DE NÚCLEOS 
FAMILIARES DISTINTOS. RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS 
CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE. FAMÍLIA SIMULTÂNEA. 
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À 
ENTIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226, Conflito de Competência Cível 
nº 1.474.859-9 fls. 2 PARÁGRAFO 8º DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. 
PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL PROCEDENTE 
PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA54. 

 

Nesse sentido também é a decisão a seguir: 

 
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
POST MORTEM. FALECIDO QUE MANTEVE UNIÕES DURADOURAS 
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COM A ORA AUTORA E A ORA RÉ. PRÉVIA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO 
AJUIZADA PELA ORA RÉ COM O RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL ENTRE ELA E O FALECIDO. JUIZ DE ORIGEM QUE, DIANTE 
DA NOTÍCIA DESSA DECISÃO, JULGOU O PRESENTE FEITO EXTINTO 
POR RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 
IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. 
NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO RECONHECIMENTO DE FAMÍLIAS 
SIMULTÂNEAS. RELACIONAMENTO ENTRE A AUTORA, ORA 
APELANTE, E O FALECIDO QUE SE ENQUADRA NOS REQUISITOS DE 
UMA ENTIDADE FAMILIAR. EQUIPARAÇÃO DO CONCUBINATO NÃO 
ADULTERINO À UNIÃO ESTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS 
JURÍDICOS. I - É descabido falar em coisa julgada em relação à comentada 
sentença que decidiu a ação de justificação de união estável post mortem: a 
uma, porque o reconhecimento de união estável só ocorre mediante 
sentença em ação declaratória transitada em julgado; a duas, porque as 
demandas referidas na sentença (ação de justificação ajuizada por Maria 
das Graças e a ação declaratória ajuizada por Maria dos Remédios) não 
possuem identidade de partes, nem de pedido, nem de causa de pedir; e, a 
três, porque inexiste prejudicialidade nem impossibilidade jurídica no 
reconhecimento de famílias simultâneas; II - É família toda união de 
pessoas em respeito e consideração mútuos, com ostensividade e 
publicidade, com o objetivo de comunhão de vida, mútua assistência moral 
e material, e de serem reconhecidos pela comunidade como uma família. 
Assim, sempre que um núcleo for formado por pessoas que se enquadrem 
em tais requisitos, deve ser reconhecida a configuração de uma família, 
independente da qualificação que se dê a esta: se formada por um 
casamento, por uma união estável ou por um concubinato estável (espécies 
do gênero "família"). III - É cristalina a constatação, pelas provas dos autos, 
de que o falecido soube manter com discrição e profundidade dois 
relacionamentos paralelos, não misturando os círculos sociais de entorno a 
cada composição familiar. Apelação provida55. 
 

Igualmente, na decisão a seguir, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina reconhece a possibilidade de coexistência de núcleos familiares paralelos: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA EM AMBAS AS 
DEMANDAS EM PRIMEIRO GRAU. RECONVENÇÃO. PARTES QUE 
LITIGAM ENTRE SI PELO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
EXCLUSIVA COM O DE CUJUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORA 
RECONVINDA. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. COEXISTÊNCIA DE 
NÚCLEOS FAMILIARES PARALELOS. POSSIBILIDADE. SUPORTE 
CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE SE 
SOBREPÕE À MONOGAMIA. A interpretação sistemática e finalística da 
Constituição da República de 1988, que se fundamenta na dignidade da 
pessoa humana, leva a reconhecer como família qualquer núcleo em que a 
vivência íntima e afetiva, simultânea ou não com outro relacionamento, 
possibilita a construção da identidade e a plena satisfação existencial. A 
dignidade se sobrepõe à monogamia para permitir a simultaneidade de 
arranjos familiares pelos quais indivíduos se realizam mútua e plenamente. 
A simultaneidade, ademais, não impede a formação e a estabilização de 
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Rel.: Jamil de Miranda Gedeon Neto. D.E. 12.03.2015. 



 
31 

laços afetivos de natureza familiar. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO56. 

 

Noutro sentido é a decisão a seguir, pelo não reconhecimento da união 

estável simultânea: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. AFFECTIO 
MARITALIS. ESTABILIDADE. COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO 
DE FATO. MÍNGUA PROBATÓRIA. ÔNUS RECAÍDO A PARTE AUTORA. 
UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da união estável dá-se pela 
comprovação da affectio maritalis, da convivência pública, duradoura e 
notória (more uxorio), da falta de impedimento matrimonial entre os 
conviventes e da fidelidade mútua. "A jurisprudência do STJ e do STF é 
sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não 
eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a 
separação de fato ou de direito do parceiro casado" (STJ, REsp n. 
1096539/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27-3-2012)57. 

 

O conflito identificado nos tribunais estaduais não se reflete no STJ, que vem 

reiteradamente entendendo que não é cabível a simultaneidade de relações 

familiares simultâneas ou paralelas, ainda que em ambas as relações estejam 

presentes os requisitos caracterizadores da união estável. 

 
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. HOMEM CASADO. 
OCORRÊNCIA DE CONCUBINATO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO 
PROVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como 
união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao 
casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito 
do parceiro casado. 
2. O Tribunal de origem estabeleceu que o relacionamento entre a autora e 
o de cujus configura concubinato, uma vez que, conforme consignado no v. 
acórdão recorrido, as provas documental e testemunhal presentes nos 
autos não corroboram a versão de que o falecido estava separado de fato 
no período do alegado relacionamento. 
3. A inversão do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, na forma 
pleiteada pela agravante, demandaria o reexame de provas, o que é defeso 
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental não provido58. 
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Como é possível perceber, referidas discussões intentam questionar se o 

patrimônio deve ser amealhado entre duas relações ou permanecer apenas na 

relação protegida pelo casamento. Para alguns causaria perplexidade essa divisão 

dos bens em três frações (triação de bens), na ordem de um terço para cada 

protagonista desse relacionamento paralelo entre um homem e duas mulheres com 

as quais convive ao mesmo tempo, embora não coabitem no mesmo espaço 

geográfico, pois se tratam de duas famílias distintas, sabendo ou não uma da 

existência da outra. 

Há quem considere igualmente injusto que a esposa ou a companheira do 

primeiro relacionamento tenha a sua meação atingida pela traição surgida do 

relacionamento adulterino de seu marido ou companheiro, afigurando-se mais 

adequado que ela conserve na íntegra a sua meação.  

Esta ilação, contudo, poderia levar a resultados mais injustos ainda, tendo em 

conta que, circunstancialmente, o lastro patrimonial pode ter sido construído, 

preponderantemente, durante a constituição do segundo relacionamento, com a 

relevante ajuda da segunda mulher ou companheira, ocorrendo nessa hipótese um 

incompreensível ou injusto enriquecimento da primeira parceira59. 

O que se percebe é que a solução de eventuais controvérsias entre 

relacionamentos simultâneos, longe de ser pacífica, deve pautar-se pelas 

peculiaridades do caso concreto, decidindo o juiz com base nos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da igualdade, da liberdade, da 

afetividade. 

A monogamia não é absoluta na legislação brasileira e a ética entre os 

envolvidos na relação familiar deve ser observada em cada caso, evitando-se 

injustiças calcadas em teorias pré-formuladas e preconceituosas. 

O quinto modelo familiar elencado pela doutrina se refere às famílias 

homoafetivas. Nesse sentido, a união homoafetiva será entidade familiar quando 

preencher os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade e tiver 

finalidade de constituição de família. A norma de inclusão do art. 226 da Constituição 

apenas poderia ser excepcionada se houvesse outra norma de exclusão explícita de 

tutela dessas uniões. Entre as entidades familiares explícitas há a comunidade 

monoparental, que dispensa a existência de casal, de sexo diferente ou igual. A 
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Constituição não veda o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, com 

finalidades familiares.60 

Não há muito tempo a situação relativa à união homoafetiva no Brasil era 

muito diferente e dividia-se em duas correntes. Pela primeira, a união homossexual 

não constituía entidade familiar, configurando uma sociedade de fato, aplicando-se a 

ela o Direito das Obrigações, para a solução dos seus problemas. O parceiro era 

sócio, devendo aplicar-se quanto ao prisma patrimonial a regra do esforço comum, 

com aplicação da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal.61 

Álvaro Villaça Azevedo aponta a segunda corrente, hoje prevalecente, 

defendida de forma vanguardista por Maria Berenice Dias, como a que reconhece a 

união homoafetiva como entidade familiar, devendo-se aplicar, por analogia, a ela, 

as regras da união estável, considerando-se a proteção que se deve à pessoa, em 

face do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

O sexto e arranjo familiar diz respeito à família poliafetiva, tema principal do 

presente trabalho, é integrada por mais de duas pessoas que convivem em 

interação afetiva dispensada da exigência cultural de uma relação de exclusividade 

apenas entre um homem e uma mulher, ou somente entre duas pessoas do mesmo 

sexo, vivendo um para o outro, mas sim de mais pessoas vivendo todos sem as 

correntes de uma vida conjugal convencional. É o poliamor na busca do justo 

equilíbrio, que não identifica infiéis quando homens e mulheres convivem 

abertamente relações apaixonadas envolvendo mais de duas pessoas. Vivem todos 

em notória ponderação de princípios, cujo somatório se distancia da monogamia e 

busca a tutela de seu grupo familiar escorado no elo do afeto.  

Dentre os princípios, ganha relevo o do pluralismo das entidades familiares, 

consagrado pela Constituição Federal de 1988, que viu no matrimônio apenas uma 

das formas de constituição da família, admitindo, portanto, outros modelos que não 

se esgotam nas opções exemplificativamente elencadas pela Constituição Federal, 

não havendo mais dúvida alguma acerca da diversidade familiar depois do 

reconhecimento pelo STF das uniões homoafetivas, que terminou com qualquer 

processo social de exclusão de famílias diferentes62. 

                                                             
60 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 79. 
61 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 450-452. 
62 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 28. 
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A relação de poliamor, capaz de dar origem a uma família, deve ser 

sustentada pela solidariedade, pela cooperação e pelo respeito à dignidade de cada 

um dos seus componentes, com fundamento, portanto, no afeto, na ética, na 

solidariedade recíproca e na preservação da dignidade de seus membros. É preciso 

que a relação de poliafetividade se traduza em um meio adequado de promoção da 

pessoa humana, tendente a concretizar suas aspirações espirituais e o 

desenvolvimento da personalidade de seus membros, qualificado pela busca da 

felicidade íntima e pessoal, permitindo a realização plena de seus praticantes, de 

acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana63. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho64 afirmam que o 

poliamorismo ou poliamor, teoria psicológica que começa a descortinar-se para o 

Direito, admite a possibilidade de coexistirem duas ou mais relações afetivas 

paralelas, em que os seus partícipes conhecem-se e aceitam-se uns aos outros, em 

uma relação múltipla e aberta. 

No entanto, ao discorrerem sobre o tema colacionam julgados que tratam de 

relações afetivas paralelas, de infidelidade conjugal, ao mesmo tempo em que 

abordam a escritura pública declaratória de união estável lavrada por um homem e 

duas mulheres que vivem juntos na mesma casa – ou seja, uma relação poliafetiva 

ou poliamorosa. 

Essas relações, no entanto, não podem ser confundidas pelo operador do 

direito, que deve privar-se de considerar a poliafetividade como uma forma de 

liberação institucionalizada da promiscuidade sexual, mas como uma genuína 

manifestação da autonomia da vontade de um grupo de partilhar a vida em comum 

com o aval estatal65. 

É cediço ainda que, no direito privado, aquilo que não é proibido é permitido. 

Portanto, não havendo, até o presente momento, qualquer vedação quanto à 

liberdade de formação familiar poliafetiva, não há que se falar em 

inconstitucionalidade pelo seu reconhecimento através de uma escritura pública 

                                                             
63 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 195 
64 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de 
família – as famílias em perspectiva constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461, v. 6. 
65 ALMEIRA, M. S. P. C; HOGEMANN, Edna R. A união poliafetiva à luz do princípio da dignidade da 
pessoa humana. In: Revista Juris Poiesis. Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de 
Sá, Rio de Janeiro, ano 16, n. 16, p. 69-84, 2013. 
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lavrada nos Tabelionatos de Notas, ou mesmo através de um casamento realizado 

nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

A família constituída por mais de duas pessoas não pode ser discriminada 

porque, como fundamenta o Ministro Celso de Mello no RE nº 477.554 do STF, 

“Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independente de 

orientação sexual ou de identidade de gênero”, resultando que “A família resultante 

de união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos 

direitos que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões 

heteroafetivas”. 

O que se percebe é que os argumentos pela não aceitação das famílias 

poliafetivas vão de encontro aos já consagrados princípios da igualdade e do 

respeito à diferença entre as formações familiares. 

As pessoas unidas pelo vínculo de união poliafetiva, portanto, se deparam 

com as mesmas dificuldades que, no passado, amarguravam a vida dos casais 

homoafetivos: conseguem, por meio do direito obrigacional, resultados semelhantes 

aos que decorreriam da aplicação do direito patrimonial de família, mas não tem 

como assegurar os direitos extrapatrimoniais (autorização para transplantes, 

cremação do corpo, doação de órgãos após o falecimento etc)66. 

No STF, o Ministro Celso de Mello67, defende ser “arbitrário e inaceitável 

qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, 

que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação 

sexual”. 

A sétima categorização doutrinária classifica a família monoparental, definida 

quando a pessoa considerada (homem ou mulher) encontra-se sem cônjuge, ou 

companheiro, e vive com uma ou várias crianças. Enquanto na França determinou-

se a idade-limite desta criança – menos de 25 (vinte e cinco) anos -, no Brasil, a 

Constituição limitou-se a falar em descendentes, tudo levando a crer que o vínculo 

pais x filhos dissolve-se naturalmente com a maioridade 18 (dezoito) anos.68 

                                                             
66 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: família, sucessões. 8. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 151, v. 5. 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 477.554 AgR/MG. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, por unanimidade, j. 16/08/2011, p. D.E. 06/08/2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE477554.pdf> Acesso em: 30 maio 2016. 
68 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais: a situação jurídica de pais e mães solteiros, 
de pais e mães separados e dos filhos na ruptura da vida conjugal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 22. 
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Por família parental ou anaparental entende-se aquela formada sem o vínculo 

da verticalidade parental. Este é o oitavo tipo familiar apresentado. Trata-se de 

termo cunhado por Sérgio Resende de Barros e Maria Berenice Dias e significa (ana 

– sem; parental – pais) a família considerada pela convivência entre pessoas 

parentes ou não, que tenham um objetivo familiar comum69. 

A convivência sob o mesmo teto, durante longos anos, por exemplo, de duas 

irmãs que conjugam esforços para a formação do acervo patrimonial, constitui uma 

entidade familiar. Na hipótese de falecimento de uma delas, descaberia, na opinião 

de Maria Berenice Dias70, dividir os bens igualitariamente entre todos os irmãos, 

como herdeiros colaterais, em nome da ordem de vocação hereditária. Também 

reconhecer mera sociedade de fato e invocar a súmula 38071, para conceder 

somente a metade dos bens à sobrevivente, geraria flagrante injustiça para com 

quem auxiliou a amealhar dito patrimônio. A solução que se aproxima de um 

resultado justo seria conceder à irmã, com quem a falecida convivia, a integralidade 

do patrimônio, pois ela, em razão da parceria de vidas, antecederia aos demais 

irmãos na ordem de vocação hereditária. Ainda que inexista qualquer conotação de 

ordem sexual, a convivência identifica comunhão de esforços, cabendo aplicar, por 

analogia, as disposições que tratam do casamento e da união estável. Cabe lembrar 

ainda que essas estruturas de convívio em nada se diferenciam da entidade familiar 

de um dos pais com seus filhos e que também merece proteção constitucional. 

Já o nono tipo de família é a composta, pluriparental ou mosaico é 

compreendida como fruto da união de pessoas que fizeram parte de outras famílias 

em um determinado momento e resolveram refazer suas vidas. Essas famílias têm 

como característica essencial a presença de filhos anteriores, seja de um dos pares 

do casal ou de ambos72. 

No entanto, nestas novas famílias, a tendência é considerar, ainda, como 

monoparental o vínculo do genitor com o seu filho, até porque o novo casamento 

                                                             
69 WIDER, Roberto. Família sim! Porque não? Data de publicação: 24 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/artigos/1064/Fam%C3%ADlia+sim%21+Porque+n%C3%A3o%3F>. Acesso 
em: 16 dez. 16. 
70 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 55. 
71 Súmula 380 do STF: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível 
a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 
72 VALADARES, Maria Goreth Macedo. Os meus, os seus e os nossos: as famílias mosaico e seus 
efeitos jurídicos. Data de publicação: 24/03/2010. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/artigos/597/Os+meus%2C+os+seus+e+os+nossos%3A+As+fam%C3%ADli
as+mosaico+e+seus+efeitos+jur%C3%ADdicos>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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dos pais não importa em restrições aos direitos e deveres com relação aos filhos 

(CC 1.579 parágrafo único)73. 

Maria Goreth Macedo Valadares observa que a família mosaico pode advir de 

vários arranjos, sendo possível coexistir em apenas uma família os meus, os seus e 

os nossos filhos. Entretanto, depreende-se que muitos autores sempre a vinculam 

ao rompimento anterior de uma relação entre um casal com filhos, posição essa que 

deve ser ampliada já que as famílias monoparentais podem surgir de forma 

voluntária ou não, como ocorre, por exemplo, no caso das adoções por pessoas 

solteiras ou nas produções independentes74. 

Logo, conclui a autora que, num sentindo mais amplo e alcançando várias 

possibilidades de constituição, famílias mosaico são aquelas que advêm de uma 

família monoparental, que, como já se definiu, é aquela composta por um dos 

genitores e seus descendentes, independentemente da causa que lhe deu origem75. 

Como décimo arranjo familiar, tem-se a família natural, que possui seu 

conceito descrito no art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e significa a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer destes e seus descendentes e que 

deveria ser o equivalente à família biológica, não fosse a evidência de que a família 

tanto pode ser biológica como socioafetiva, pois há muito deixaram os laços de 

sangue ser a única forma de constituição de família. Entretanto, não há como 

esconder que o conceito estatutário da família natural está orientado no seu traço 

biológico, pois a família natural adviria da gestação da mulher76. 

O décimo primeiro tipo familiar é a família extensa ou ampliada, que tem seu 

conceito no parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com a alteração advinda da Lei 12.010 de 2009: aquela que se estende para além 

da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com 

os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade. Portanto, compreende, além de pais e filhos também outros familiares 

como avós, tios e sobrinhos. 

                                                             
73 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 56. 
74 VALADARES, Maria Goreth Macedo. Os meus, os seus e os nossos: as famílias mosaico e seus 
efeitos jurídicos. Data de publicação: 24/03/2010. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/artigos/597/Os+meus%2C+os+seus+e+os+nossos%3A+As+fam%C3%ADli
as+mosaico+e+seus+efeitos+jur%C3%ADdicos>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
75 Ibid.  
76 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 30. 
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Família substituta, por sua vez, como décimo segundo arranjo, possui caráter 

excepcional e é utilizada em casos de impossibilidade de reinserção de uma criança 

ou de um adolescente em sua família natural ou extensa. 

Para os fins da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), família é 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa. Essa lei, que visa coibir a violência doméstica, capta a realidade da vida, 

adotando o conceito legal mais amplo de família, de modo a alcançar todos os que 

convivem no ambiente familiar, não apenas os parentes77. 

O termo família eudemonista, ou décimo terceiro arranjo familiar, é usado 

para identificar aquele núcleo familiar que busca a felicidade individual e vive um 

processo de emancipação de seus membros. Isto porque a ideia de família formal, 

decorrente do casamento vem cedendo lugar à certeza de que são as relações 

afetivas o elemento constitutivo dos vínculos interpessoais. É o afeto que organiza e 

orienta o desenvolvimento da personalidade e assegura o pleno desenvolvimento do 

ser humano. A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade 

ensejam o reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da família 

e de preservação da vida. Esse, dos novos vértices sociais, é o mais inovador.78 

No Tribunal de Justiça do Paraná já há julgados reconhecendo esta nova 

perspectiva familiar constitucional: 
 

[...] No que tange a liberdade para constituição das relações afetivas, o 
direito apenas tutela aquelas em que se preserva o cuidado para com o 
consorte, pois a família preservada pelo direito de família contemporâneo é 
aquela que se denomina "família eudemonista", para a qual importa a 
realização afetiva de todos os seus membros individualmente considerados. 
Ou seja, a liberdade tutelada não é a mera liberdade formal de constituir 
família, mas também a liberdade substancial [...]. 
(TJPR - 12ª C.Cível - AC - 941949-6 - Curitiba -  Rel.: Ivanise Maria Tratz 
Martins - Unânime -  - J. 23.10.2013) 

 

A partir dessa multiplicidade de possibilidades familiares, já se suscita, até 

mesmo, a constituição de uma ifamily ou família virtual, apresentando-se como 

décimo quarto arranjo familiar.79 

 
                                                             
77 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 43. 
78 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 58. 
79 FARIAS, Cristiano Chaves de. A família parental. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado 
de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 248. 
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1.3 DAS FAMÍLIAS E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Há um certo consenso doutrinário no sentido de que a categoria dos direitos 

da personalidade é uma criação contemporânea, que remonta ao século XIX. Isso 

não significa, no entanto, desconsiderar a contribuição que o direito antigo trouxe 

para a formação da doutrina dos direitos da personalidade80. 

Segundo Rubens Limongi França81, retomando a teoria de Savigny, as 

relações jurídicas incidem em três órbitas: “a) a própria pessoa; b) a pessoa 

ampliada na família; c) o mundo exterior”. Os direitos envolvendo a própria pessoa 

caracterizam os direitos da personalidade. Portanto, direitos da personalidade 

dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos. 

Para a efetiva proteção dos direitos de personalidade, é preciso garantir uma 

interpretação do direito que o considere um instrumento versátil e flexível, capaz de 

se adaptar às novas circunstâncias que surgem a cada dia na sociedade. Conceber 

o princípio da dignidade da pessoa humana ou os direitos da personalidade com 

significados rígidos, fechados ou a-históricos impede a efetiva concretização da 

ampla proteção da pessoa. O direito não está separado da sociedade. Ao contrário, 

é um dos elementos que a compõe, sendo influenciado constantemente por esta82. 

O ordenamento jurídico pátrio confere ampla tutela aos direitos da 

personalidade que, fundamentados na dignidade da pessoa humana, configuram-se 

enquanto categoria especial de direitos subjetivos que visam garantir o pleno 

desenvolvimento do ser humano, tanto em sua concepção física, quanto moral83. 

Adriano de Cupis84 defende que existem certos direitos sem os quais a 

personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de 

todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos 

perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale dizer que, se eles não 

                                                             
80 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 07. 
81 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, 
p. 403, v. 1. 
82 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2 ed.  
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 29. 
83 ROCHA, Francielle Lopes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da violação do direito à honra post 
mortem da pessoa transexual. Novos Direitos e Direitos da Personalidade. v. III. Maringá: Vivens. 
p. 101-120, 2015. 
84 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. 
São Paulo: Quorum, 2008, p. 12. 
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existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados “direitos 

essenciais” verdadeira medula da personalidade. 

Carlos Maximiliano85 afirma que o direito não pode isolar-se do ambiente em 

que vigora, nem deixar de atender às outras manifestações da vida social e 

econômica. As mudanças econômicas e sociais constituem o fundo e a razão de ser 

de toda evolução jurídica; e o direito é feito para traduzir em disposições positivas e 

imperativas toda evolução social. 

Considera-se que a liberdade de constituir uma família está exatamente no 

cerne deste problema. De nada adianta respeitar toda uma lista de direitos se não se 

garantir ao indivíduo a liberdade de se estabelecer conforme sua própria 

consciência, dentro de seu lar. Pessoas maiores, capazes e no exercício de sua 

autonomia privada não devem, portanto, serem tolhidas em sua liberdade. Em 

nenhum aspecto que não interfira na vida e na liberdade de outros seres humanos 

estranhos àquela relação familiar. 

Considerando todas as formas de arranjos familiares ora elencados, será 

analisado a seguir mais detidamente os princípios constitucionais aplicáveis ao 

direito de família, com especial enfoque à família objeto desta dissertação – a família 

poliafetiva. 

 

                                                             
85 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 157-159. 
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2 DOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS 
 

Depois da demarcação do panorama geral das famílias contemporâneas 

passar-se-á a tratar acerca dos princípios constitucionais que regem as famílias 

poliafetivas, indicando os fundamentos constitucionais para seu reconhecimento. 

Em seu preâmbulo, a Constituição Federal de 1988 estabelece valores, os 

quais obtêm desdobramentos em várias outras de suas normas, sendo certo que os 

direitos fundamentais se alicerçam num sistema objetivo de valores, e não num 

sistema abstrato ou neutral. Por isso, a série de valores reconhecidos na 

Constituição brasileira na realidade tem a natureza de princípios jurídicos, devendo 

ser ponderados entre si e frente a regras e princípios constitucionais em casos de 

colisão. Pode-se afirmar, portanto, que tanto os princípios jurídicos como os valores 

jurídicos têm a função de otimizar o Direito, tendo por destinatários o seu aplicador, 

seja ele o legislador, o administrador ou o juiz86. 

As revolucionárias transformações promovidas na Constituição acerca da 

concepção, da natureza e das atribuições das relações familiares e, 

consequentemente, do direito de família, puseram o Brasil na dianteira para refundar 

os novos institutos jurídicos, além do trabalho criativo da doutrina civilista87. 

Neste sentido, oportuno o registro de Maria Berenice Dias88: 

 
O Direito das Famílias, ao receber o influxo do Direito Constitucional, foi 
alvo de uma profunda transformação. O princípio da igualdade ocasionou 
uma verdadeira revolução ao banir as discriminações que existiam no 
campo das relações familiares. Num único dispositivo, o constituinte 
espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Além de alargar o conceito 
de família para além do casamento, foi derrogada toda a legislação que 
hierarquizava homens e mulheres, bem como a que estabelecia 
diferenciações entre os filhos pelo vínculo existente entre os pais. 
A Constituição Federal, ao outorgar a proteção à família, 
independentemente da celebração do casamento, vincou um novo conceito, 
o de entidade familiar, albergando vínculos afetivos outros. 

 

No que tange ao direito de família, encontram-se elencadas na Constituição 

Federal duas classes de princípios: os relativos à garantia dos membros da família 

quanto à sua liberdade em face de influências externas e os relativos aos direitos 

                                                             
86 LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia 
participativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 28. 
87 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 32. 
88 DIAS, Maria Berenice. A homoafetividade como direito. Disponível em: 
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dos membros da família diante do próprio Estado, visando à efetividade dos direitos 

que lhe são garantidos constitucionalmente89. 

Liberdade, justiça e solidariedade são os objetivos supremos que a 

Constituição brasileira (art. 3º, I) consagrou para a realização da sociedade feliz, 

após os duzentos anos da tríade liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução 

Francesa. Do mesmo modo são os valores fundadores da família brasileira atual, 

como lugar para a concretização da dignidade da pessoa humana de cada um de 

seus membros, iluminando a aplicação do direito90. 

Observa-se que, em virtude do processo de constitucionalização por que 

passou o Direito Civil nos últimos anos, o papel a ser desempenhado pela família 

ficou mais nítido, podendo-se, inclusive, concluir pela ocorrência de uma inafastável 

repersonalização. Vale dizer, não mais a (hipócrita) tentativa de estabilização 

matrimonial a todo custo, mas sim a própria pessoa humana, em sua dimensão 

existencial e familiar, passaria a ser a especial destinatária das normas de Direito de 

Família91. 

Nesta esteira, afirma Zulmar Fachin que o direito de família foi 

constitucionalizado. O que antes era objeto de tratamento meramente legislativo, ou 

sequer havia tomado a atenção do legislador, passou a ter status constitucional92. 

A constitucionalização do Direito Civil, consequentemente do Direito de 

Família, é o processo de elevação ao plano constitucional dos princípios 

fundamentais do Direito Civil, que passam a condicionar a observância pelos 

cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional. É certo que 

os valores fundamentais do ordenamento jurídico civil foram absorvidos pela 

Constituição, na medida em que diferentes conceitos do Direito Constitucional como 

família, propriedade e contrato só são explicáveis se considerarmos a prévia 

definição jusprivatista de seu conteúdo. Contudo, por outro lado, essa inelutabilidade 

hermenêutica não pode conduzir a uma contestação da autonomia da Constituição 

ou da relatividade dos conceitos jurídicos, inclusive porque a visão orientadora do 

constituinte brasileiro, como os de outros países após a Segunda Guerra Mundial, 

                                                             
89 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 273. 
90 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 32. 
91 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de 
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não foi apenas do Direito Civil tradicional, mas também das declarações e tratados 

internacionais de direitos humanos individuais e sociais93. 

Todos os princípios constitucionais amparam essa nova organização familiar. 

Esse novo paradigma passou a informar e a inspirar as novas famílias. 

 
2.1 DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO 

 

A Constituição Federal determina como objetivo fundamental republicano, a 

obrigação de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV). Disso deflui-se 

que o Estado Nacional Democrático se orienta no sentido de promover o bem 

comum e o bem estar coletivo, sem diferenças entre uns e outros. 

Desde os valores estampados em seu Preâmbulo na busca de 

institucionalização de uma sociedade de iguais, fraterna e despida de preconceitos, 

a Constituição de 1988, ao alterar o topo geográfico dos direitos e garantias 

fundamentais para o Título II, logo após a fixação principiológica regente, situando o 

catálogo do ser bem antes da cartilha estrutural do Estado, demonstra de modo 

inequívoco a ênfase privilegiada à dignidade da pessoa humana.94 

Isto demonstra que o bem comum constitui o fim último da democracia 

constitucional brasileira – que deve se mover para dar efetividade e proteção a todas 

as formas de constituição de família. 

Nesta seara, como bem observa Nilson Tadeu Reis Campos Silva, 

fundamental a oxigenação do Poder Judiciário brasileiro, a fim de fazer superar o 

conservadorismo e interpretar a Constituição de modo concretizante, não se 

limitando a referendar políticas públicas sob o argumento da independência dos 

Poderes, tendo como norte a tutela das minorias.95 

A Constituição Federal sugere que se reconheça, sem quaisquer formas de 

preconceito ou discriminação, o direito de todos de escolher a formação familiar que 

melhor possibilite a fruição e consolidação de seus sentimentos afetivos. Deve-se 

ainda observar os deveres decorrentes desta escolha. 

                                                             
93 LÔBO, Paulo. Direito de Família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(Org.). Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 104. 
94 SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Direito do idoso: tutela jurídica constitucional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 131. 
95 Ibid., p. 140. 
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Falar em poliafetividade é falar do reconhecimento do direito de minorias, de 

direitos fundamentais básicos. E, nesse ponto, não se trata de ativismo judicial, mas 

de cumprimento da própria essência da jurisdição constitucional. 

Nas palavras de Daniel Sarmento96, a constitucionalização do Direito Privado 

não significa apenas o deslocamento geográfico do seu centro. Mais do que isso, 

trata-se de um processo que importa em modificações substantivas relevantes na 

forma de se conceber e encarar os principais conceitos e instituições sobre os quais 

se funda este ramo do saber jurídico. No caso brasileiro, esta transformação é 

profunda e sem precedentes, diante do caráter radicalmente inovador e das 

características singulares da ordem constitucional instaurada em 1988. 

A constituição de família já superou o limite da diversidade de sexo por meio 

da evolução jurisprudencial sedimentada pelo STF na votação da ADI 4277/DF. 

Resta agora quebrar uma nova barreira – a da livre constituição de família por mais 

de duas pessoas. 

A multiplicidade de pessoas que, unidas, mantém um relacionamento estável, 

constitui a nova fronteira a ser enfrentada pelo direito, porque negar-lhes o 

reconhecimento dessa situação de fato constitui violação a princípios constitucionais 

sagrados, exatamente àqueles que lastrearam o reconhecimento jurídico da união 

entre homossexuais.97 

Ao se debruçar sobre tal problemática, o operador do direito deve deixar de 

considerar a poliafetividade como uma forma de liberação institucionalizada da 

promiscuidade sexual, e enxerga-la como uma genuína manifestação da autonomia 

da vontade de um grupo de partilhar a vida em comum com o aval estatal. Para 

tanto, faz-se necessário entender os princípios impressos na atual Constituição 

Federal Brasileira, já que, como se verificou, uma lacuna jurídica se instalou acerca 

do assunto.98 

A Constituição Federal defende de modo intransigente todos os componentes 

que formulam a inata estrutura humana, passando a prevalecer o respeito à 

                                                             
96 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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97 POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. A possibilidade jurídica de união estável ou casamento entre mais de 
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98 ALMEIRA, M. S. P. C; HOGEMANN, Edna R. A união poliafetiva à luz do princípio da dignidade da 
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personalização do homem e de sua família, preocupado o Estado Democrático de 

Direito com cada um dos cidadãos.99 

Paulo Lôbo100 ao tratar sobre o princípio da igualdade na Constituição Federal 

assevera: 

 
Após a Constituição de 1.988, que igualou de modo total os cônjuges 
entre si, os companheiros entre si, os companheiros aos cônjuges, os 
filhos de qualquer origem familiar, além dos não biológicos aos 
biológicos, a legitimidade familiar desapareceu como categoria 
jurídica, pois apenas fazia sentido como critério de distinção e 
discriminação. Neste âmbito, o direito brasileiro alcançou muito mais 
o ideal de igualdade. 
[...] as diferenças não podem não podem legitimar tratamento jurídico 
assimétrico ou desigual, no que concernir com a base comum dos 
direitos e deveres, ou com o núcleo intangível da dignidade de cada 
membro da família. Não há qualquer fundamentação jurídico-
constitucional para distinção de direitos e deveres essenciais entre as 
entidades familiares, ou para sua hierarquização, mas são todas 
diferentes, não se podendo impor um modelo preferencial sobre as 
demais. 

 

Todavia, a igualdade prevista constitucionalmente não pode ocasionar o 

abandono das diferenças que existem entre as entidades familiares e entre os seres 

humanos. Desta forma, o cumprimento do princípio da igualdade no âmbito das 

famílias poliafetivas impõe que seja realizada uma diferenciação individual dos seus 

membros, de acordo com as diferenças de cada um. Todavia, no que diz respeito à 

dignidade dos integrantes da família, a igualdade deve ser prevalecida a todos. 

É mister que se compreenda qual o sentido e o alcance que foram conferidos 

pela Constituição à igualdade entre os casais. A partir da compreensão do conteúdo 

jurídico da igualdade em nível constitucional é que se vai compreender como 

exatamente deve haver nova leitura da legislação ordinária, adequando-a ao espírito 

da Constituição Federal.101 

Segundo Alexandre de Moraes, o princípio da igualdade consagrado pela 

constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao 

próprio Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e 

medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente 

diferenciados a pessoas que se encontram em situação idêntica. Em outro plano, na 

obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e 
                                                             
99 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 50. 
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atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em 

razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social.102 

A igualdade na esfera fática inexiste. As diferenças são apanágio do gênero 

humano, uns são altos, outros baixos, uns são magros outros gordos, e assim por 

diante. Os seres humanos não são bens produzidos em larga escala com simetria 

absoluta de características. Através deste princípio não se tenciona igualar homens 

de forma arbitrária. A igualdade almejada é a jurídica, em que a lei não pode 

discriminar cidadãos que estejam em semelhantes situações. Sua exceção somente 

pode ser amparada em uma racionalidade que tenha por finalidade que este 

tratamento amenize uma disparidade fática.103 

Os valores de liberdade e de igualdade constituem-se os verdadeiros pilares 

da Democracia, visto caracterizarem um tipo de sociedade de livres e iguais, mas 

regulada de tal modo que os seus cidadãos que ali vivem são mais livres e iguais do 

que em qualquer outra forma de convivência104. 
Afinal, a base para a construção de um Estado Democrático de Direito está 

justamente na pluralidade, na convivência pacífica e harmoniosa com o diferente. A 

família formada por um homem e uma mulher não é diferente daquela formada por 

duas mulheres ou por dois homens, porque o sentimento que os une e os tornam 

partícipes dessa sociedade invisível denominada família é o amor, não somente o 

amor sexual, mas também, e sobretudo, aquele oriundo do companheirismo, do 

carinho, do afeto, do respeito e da cumplicidade dos seus membros.  

Da mesma forma, se mais de duas pessoas se unem com os mesmos 

sentimentos dos casais monogâmicos, não há lastro jurídico constitucional possível 

para impedir igual tratamento. Entende-se que essa nova espécie de família pode 

viver em união estável ou regularizar a relação por casamento civil, como bem 

entender105. O Direito das Famílias ao receber a carga axiológica constitucional, foi 

alvo de profunda transformação que ocasionou no banimento das discriminações no 

âmbito das relações familiares106. 
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A família constituída por mais de duas pessoas não pode ser discriminada 

porque, como dito na ementa do RE nº 477.554 do STF, de lavra do Min. Celso de 

Mello, “Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independente de 

orientação sexual ou de identidade de gênero”, resultando que “A família resultante 

de união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos 

direitos que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões 

heteroafetivas”. 

As normas constitucionais que consagram o direito à igualdade proíbem 

discriminar a conduta afetiva no que respeita à sua inclinação sexual. A 

discriminação de um ser humano em virtude de sua orientação sexual constitui uma 

hipótese (constitucionalmente vedada) de discriminação sexual.107 

Num âmbito democrático, plural, constitucionalizado, qualificado pelo afeto e 

pela priorização da pessoa humana, não é possível hierarquizar pessoas no espaço 

familiar por meio do reconhecimento de práticas monogâmicas e da negação de 

práticas não monogâmicas, na medida em que não há qualquer justificativa legítima 

para a instituição de verdadeiros privilégios àquelas que seguem a monogamia em 

detrimento das que não simpatizam com esse padrão de relacionamento íntimo.108 
As pessoas unidas pelo vínculo de união poliafetiva, portanto, se deparam 

com as mesmas dificuldades que, no passado, amarguravam a vida dos casais 

homoafetivos: conseguem, por meio do direito obrigacional, resultados semelhantes 

aos que decorreriam da aplicação do direito patrimonial de família, mas não tem 

como assegurarem os direitos extrapatrimoniais (autorização para transplantes, 

cremação do corpo, doação de órgãos após o falecimento etc)109. 
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2.2 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana, princípio e fundamento do Estado brasileiro, 

reconhecido no art. 1º, inc. III da Constituição Federal de 1988 irradia seus efeitos 

em todo o ordenamento jurídico. Nas famílias fundadas no poliamor não seria 

diferente. Dignidade pressupõe, pois, não ser recriminado nem discriminado por 

escolhas pessoais, que dizem respeito tão somente à vida íntima e privada, que não 

podem ser tolhidas ou reprimidas por preconceito moral. Nesta linha, o Estado não 

pode tutelar o indivíduo sobre aspectos relacionados à sua intimidade, sobre quem e 

como deve amar. A busca da felicidade não pode ser embargada por conceitos 

morais que repudiam a diversidade110. 
No contexto do Direito Civil Constitucionalizado, a dignidade da pessoa 

humana assume posição de centralidade axiológica no desenvolvimento das 

relações jurídicas entre os particulares111. 
Frisa-se que o princípio da dignidade da pessoa humana não apresenta 

apenas um limite à atuação do Estado, mas também um norte para sua atuação 

positiva. Deve o Estado não só abster-se de praticar atos que atentem contra essa 

dignidade como também promover essa dignidade por meio de condutas ativas112. 
O Estado Democrático de Direito pressupõe que o pluralismo é constitutivo da 

própria sociedade contemporânea, e que, portanto, não se pode, legitimamente, 

eliminar qualquer projeto de vida sem se interferir na auto-identidade de uma 

determinada sociedade. Ao contrário, ele deve reconhecer que todos os projetos que 

compõe uma sociedade, inclusive os minoritários, são relevantes na composição de 

sua identidade. Se os diversos projetos estão em conflito, a solução dada ao 

problema pelo Estado Democrático de Direito não é pressupor que um consenso 

radical, homogêneo e ilimitado seja historicamente possível, ou que seja possível 

criar-se, artificialmente (ou seja, sem a participação popular no processo decisório), 

um projeto ‘alternativo’, mas que é possível por meio de um debate público o mais 
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ilimitado possível, preservando-se condições mínimas para que todos os projetos se 

realizem113. 
Não há que se falar em Estado Democrático de Direito sem respeitar o direito 

de todos de viverem segundo lhes aprouver. Uma sociedade democrática deve ser, 

essencialmente, tolerante e reconhecer como válida e legítima todas as formações 

familiares que sirvam de meio para a promoção dos seres que a integram. 
Mesmo que a família monogâmica ainda configure a maioria das famílias 

brasileiras, deve-se respeitar ao direito de viver de forma diferente da monogâmica. 

E a preferência sexual é direta emanação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e, assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal. 
Além disso, a Constituição Federal também determina como objetivo 

fundamental republicano, a obrigação de promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, IV). Disso deflui-se que o Estado Nacional Democrático se 

orienta no sentido de promover o bem comum e o bem estar coletivo, sem 

diferenças entre uns e outros. 
Desde os valores estampados em seu Preâmbulo na busca de 

institucionalização de uma sociedade de iguais, fraterna e despida de preconceitos, 

a Constituição de 1988, ao alterar o topos geográfico dos direitos e garantias 

fundamentais para o Título II, logo após a fixação principiológica regente, situando o 

catálogo do Ser bem antes da cartilha estrutural do Estado, demonstra de modo 

inequívoco a ênfase privilegiada à dignidade da pessoa humana114. 
Isto demonstra que o bem comum constitui o fim último da democracia 

constitucional brasileira – que deve se mover para dar efetividade e proteção a todas 

as formas de constituição de família. 
Nesta seara, como bem observa Nilson Tadeu Reis Campos Silva, 

fundamental a oxigenação do Poder Judiciário brasileiro, a fim de fazer superar o 

conservadorismo e interpretar a Constituição de modo concretizante, não se 
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limitando a referendar políticas públicas sob o argumento da independência dos 

Poderes, tendo como norte a tutela das minorias115. 
A Constituição Federal impulsiona que se reconheça, sem quaisquer formas 

de preconceito ou discriminação, o direito de todos a escolher a formação familiar 

que melhor possibilite a fruição e consolidação de seus sentimentos afetivos. 
Falar em poliafetividade é falar do reconhecimento do direito de minorias, de 

direitos fundamentais básicos. A doutrina princípios constitucionais para defender 

uma posição assimétrica na regulamentação e interpretação das novas famílias, sob 

o paradigma da Constituição garantista de 1988. 
A Constituição Federal defende os componentes que formulam a inata 

estrutura humana. Assim, faz prevalecer o respeito à personalização do homem e de 

sua família, bem como sua liberdade de escolha. Isso porque, o Estado Democrático 

de Direito preocupa-se com cada um dos cidadãos. E a família passou a servir como 

espaço e instrumento de proteção à dignidade da pessoa, de tal sorte que todas as 

esparsas disposições pertinentes ao Direito de Família devem ser focadas sob a luz 

do Direito Constitucional116. 
Mais do que garantir a simples sobrevivência, o princípio da dignidade da 

pessoa humana assegura o direito de se viver plenamente, sem quaisquer 

intervenções espúrias – estatais ou particulares – na realização dessa finalidade117. 

E viver plenamente, para os integrantes da família poliafetiva implica no seu 

reconhecimento jurídico e social com consideração e respeito pelo seu modo de 

buscar a felicidade. 
 

2.3 DA LIBERDADE RELIGIOSA E DA LIBERDADE DE FORMAÇÃO FAMILIAR 

 

Não se pode olvidar de que a liberdade religiosa não é o único fundamento 

constitucional a garantir a liberdade de constituição de uma família plúrima. Isso 

porque os indivíduos envolvidos em uma relação de poliamor podem não professar 

nenhuma fé religiosa, o que não lhes retira o direito de terem seus direitos 

devidamente reconhecidos. 
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Ao buscar textos próprios dos discursos poliamoristas percebe-se dois valores 

estruturantes. O primeiro sintetizado no termo “liberdade” e o segundo no de 

“igualdade”, sendo a estes, respectivamente, que a divisão entre honestidade a “si 

mesmo” e ao “outro” se referem. A defesa da “liberdade” funda-se em um discurso 

autorreferido, de crítica às convenções sociais e valorização do rompimento com 

padrões de comportamento, enquanto o discurso sobre a “igualdade” prima pela 

regulação das autonomias favorecendo a equidade e a padronização dos 

comportamentos.118 

No discurso propriamente jurídico, a nostalgia das antigas utopias, da família 

ideal e patriarcal, as noções de esquerda e direita, gradativamente vem sendo 

substituídas pelas noções de público e privado. Por isto a relação das pessoas com 

a pátria se inverteu: não são mais as pessoas que devem servi-la ou sacrificar-se 

por ela. É a pátria, a nação, que deve estar a serviço das pessoas. Por essa razão, a 

história e a política hoje se escrevem a partir da vida privada, que começa e termina 

na família. E assim a principal razão política dos Estados democráticos 

contemporâneos está na vida privada e, portanto, na família.119 

Nesta esteira, o princípio da liberdade deve ser relacionado à família, já que a 

liberdade toca a vida dos seres humanos em um nível muito básico e exige que os 

outros devam respeitar essas preocupações profundamente pessoais que todos 

tendem a ter120. 

Na Constituição brasileira e nas leis atuais, o princípio da liberdade na família 

apresenta duas vertentes essenciais: liberdade da entidade familiar, diante do 

Estado e da sociedade; e liberdade de cada membro diante dos outros membros e 

diante da própria entidade familiar. A liberdade se realiza na constituição, 

manutenção e extinção da entidade familiar; no planejamento familiar, que é “livre 

decisão do casal” (art. 226, §7º da Constituição), sem interferências públicas ou 

                                                             
118 PILÃO, Antônio Cerdeira. Poliamor e bissexualidade: idealizando desvios. 36º Encontro Anual da 
ANPOCS. GT 32 – Sexualidade e gênero: sociabilidade, erotismo e política, 2012. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org/index.php/papers-36-encontro/gt-2/gt32-2/8221-poliamor-e-bissexualidade-
idealizando-desvios/file>. Acesso em: 05 dez. 2016. 
119 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Desrespeitar diferentes formas de família não é cristão nem 
ético. Data de publicação: 10 jun. 2015. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5661/Artigo%3A+Desrespeitar+diferentes+formas++de+fam%C3%
ADlia+n%C3%A3o+%C3%A9+crist%C3%A3o+nem+%C3%A9tico>. Acesso em: 16 dez. 2016. 
120 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 333. 
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privadas; na garantia contra a violência, exploração e opressão no seio familiar; na 

organização familiar mais democrática, participativa e solidária.121 
Dispõe o artigo 1.513 do Código Civil em vigor que: “É defeso a qualquer 

pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída 

pela família”. Trata-se de consagração do princípio da liberdade ou da não 

intervenção na ótica do Direito de Família122. 
Conforme pontuado por Paulo Lôbo: 

 
No âmbito privado, as pessoas podem dirigir suas vidas familiares de 
acordo com os valores da religião a que se vincula, desde que não conflitem 
com os princípios constitucionais. Podem, por exemplo, não se divorciar, se 
assim determina sua religião. Podem não concordar que haja outras 
entidades familiares fora do casamento. Não podem, todavia, impor suas 
convicções religiosas ao conjunto da sociedade, ainda que aquelas sejam 
majoritárias, porque o Estado laico também protege outras convicções 
religiosas ou não religiosas minoritárias e a liberdade de cada pessoa de 
realizar seus projetos de vida123. 

 

Em face do primado da liberdade é assegurado o direito de constituir uma 

relação conjugal, uma união estável hétero ou homossexual. Há a liberdade de 

dissolver o casamento e extinguir a união estável, bem como o direito de recompor 

novas estruturas de convívio. A possibilidade de alteração do regime de bens na 

vigência do casamento sinala que a liberdade, cada vez mais, vem marcando as 

relações familiares124. 

É cediço ainda que no direito privado aquilo que não é proibido é permitido. 

Portanto, não havendo, até o presente momento, nenhuma vedação quanto à 

liberdade de formação familiar poliafetiva, não há que se falar em 

inconstitucionalidade pelo seu reconhecimento através de uma escritura pública 

lavrada nos Tabelionatos de Notas ou mesmo através de um casamento realizado 

nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. 
 

 

 
                                                             
121 LÔBO, Paulo. Direito de família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(Org.). Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 117. 
122 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 5. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 20. 
123 LÔBO, Paulo. Estado laico é conquista de todos e  
das famílias. Data de publicação: 6 dez. 2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-dez-
06/processo-familiar-estado-laico-conquista-todos-familias>. Acesso em: 16 dez. 2016. 
124 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 67. 
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2.4 DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

 

No Brasil a poliafetividade, assim como as relações homoafetivas são fatos 

lícitos, vez que o Direito não veda tais condutas. A liberdade é pautada pela 

autonomia privada, tendo cada pessoa o direito de fazer as próprias valorações 

morais e escolhas existenciais.125 

Um Estado Democrático de Direito não deve apenas garantir ao indivíduo seu 

direito de escolha entre as diversas alternativas possíveis. Ele deve ir além, 

propiciando condições objetivas para que essas escolhas possam se concretizar. As 

pessoas devem ter o direito de desenvolver sua personalidade, as instituições 

políticas e jurídicas são obrigadas a promover esse desenvolvimento e não dificultá-

lo.126 

Pensar, agir e decidir sem submeter-se a influências externas: nisso consiste 

a autonomia da família. Resguardá-la o máximo possível, impedindo que o Estado 

se intrometa no seu âmbito significa proteger a esfera do indivíduo.127  

O princípio da liberdade, com ênfase no art. 3º, I, da Constituição Federal, 

refere-se à autonomia individual para formar, manter ou extinguir relações familiares, 

bem como à possibilidade de alçar formas novas, sem interferências externas, assim 

como estende-se à livre administração do patrimônio familiar, ao livre planejamento 

familiar, à liberdade de escolha em face das preferências valorativas individuais, 

observadas as limitações de ordem moral, mental ou em face da integridade física, 

opondo-se, dessa forma, ao rigorismo do sistema anterior, substituindo-o por um 

modelo mais democrático.128 

O advogado Euclides de Oliveira, diretor do IBDFAM/SP, concorda que não 

cabe intervenção do Estado no campo do afeto humano por se tratar de 

consequência da conduta livre e soberana da pessoa. Afirma ainda que cada qual se 

comporta ao seu gosto e alvitre, desde que respeite a moral pública e os costumes 

                                                             
125 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Flávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a 
invalidade dos questionamentos preconceituosos. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. Maringá, 
v. 14, n. 1, p. 93-117, jan./jun. 2014. 
126 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. São Paulo, n. 17, p. 
105-138, jan./jun. 2011, p. 124. 
127 LIMA, Taisa Maria Macena de. Responsabilidade civil dos pais por negligência na educação e 
formação escolar dos filhos. In PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo 
Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 627. 
128 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito 
de família. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 69. 
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sociais à sombra das disposições legais a que todos nos sujeitamos. Contudo, para 

ele, se não cabe intervenção “negativista” do poder público nas uniões poliafetivas, 

também não cabe a intervenção “positiva”, ou seja, a “consagração” formal dessas 

uniões. De acordo com o advogado, as uniões poliafetivas subsistem por si mesmas, 

como fato social, “sem necessidade de respaldo do papel passado”129. 

Em que pese o respeito à opinião do jurista entende-se que reconhecer a 

possibilidade de uniões poliafetivas não seria uma consagração formal desta 

formação familiar. 

Na mesma corrente afirma Rolf Madaleno130, diretor nacional do IBDFAM: 

 
O poliamor é uma realidade familiar que não pode ser ignorada, como 
deixou de ser ignorada a união entre pessoas do mesmo sexo. Não 
existe espaço para o discurso jurídico de discriminação que fere de 
morte direitos fundamentais e humanos consagrados pela 
Constituição Federal que valoriza juridicamente as diferenças e 
garante a todos a livre afirmação e realização. 

 

O respeito da evolução futura à estrutura familiar delineada na Constituição 

Federal é a garantia de que as novas gerações terão uma sociedade pluralista, 

democrática e que prestigia a liberdade de cada um de optar por qualquer das 

formas de união familiar que propicie a expansão de sua felicidade.131 

 

2.5 DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Não há dúvida acerca da necessidade de que certezas mínimas devem ser 

oferecidas pela legislação pátria.  O princípio da segurança jurídica pretende 

conceder aos indivíduos a garantia necessária para o desenvolvimento de suas 

relações sociais. Isso ocorre, no direito, por meio da certeza das consequência dos 

atos praticados.  A conduta esperada, a confiança de que o direito e a justiça a todos 

ampara encontra-se no cerne da chamada segurança jurídica. 

                                                             
129 PONTES, Thaís; MÖLLER, Arthur; OLIVEIRA, Eduardo. Publicização do Direito Privado: limite da 
intervenção estatal na esfera familiar. Revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM. Belo Horizonte, ed. 27, jun./jul. 2016, p. 8. 
130 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 50. 
131 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 276. 
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No STF, em voto do Min. Celso de Mello132, considera-se ser “arbitrário e 

inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a 

intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de 

sua orientação sexual”. 
A incerteza sobre as consequências jurídicas dos relacionamentos 

poliafetivos gera insegurança jurídica para os que dela participam, para os filhos 

oriundos desta relação e também para a sociedade. Certamente, o reconhecimento 

com a consequente regulamentação deste tipo de família traria maior segurança 

jurídica a todos os envolvidos. 
Exatamente esta insegurança jurídica tem levado os integrantes destas 

relações de poliamor aos Tabelionatos de Notas do Brasil buscando garantir, em 

caso de eventual falecimento ou disputa judicial, alguns direitos inerentes às 

relações familiares na qual estão inseridos. Tomam estas atitudes de acordo com a 

previsão legal existente, mas não específica – por exemplo, o direito que todos têm 

de lavrar testamento e prever a futura titularidade dos bens. Nesse sentido, o 

IBDFAM explica: 
 

Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo de 
união afetiva múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras para 
garantia de seus direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e 
respeitadas social, econômica e juridicamente, em caso de 
questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com terceiros, tendo por 
base os princípios constitucionais da liberdade, dignidade e igualdade. 133 

 

A frase retirada da Escritura Pública Declaratória de União Poliafetiva resume 

bem o desejo das partes em tornar pública uma relação que consideram como 

familiar e de união estável. A partir dessa premissa, a escritura trata sobre os 

direitos e deveres dos conviventes, sobre as relações patrimoniais bem como dispõe 

sobre a dissolução da união poliafetiva e sobre os efeitos jurídicos desse tipo de 

união. 

Na verdade, alguns cartórios foram procurados e estavam lavrando escrituras 

públicas declaratórias de união poliafetiva. Mas é importante esclarecer que não 

                                                             
132 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 477.554 AgR/MG, rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, por unanimidade, j. 16/08/2011, p. DJe 06/08/2011. Disponível em: 
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133 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). Escritura reconhece união 
afetiva a três. Disponível em <http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite> Acesso em: 05 jul. 
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existe previsão legal para tanto. O que constitui uma união estável são os pré-

requisitos exigidos em lei, quais sejam, o fato social, a ostensibilidade ou 

publicidade, durabilidade, continuidade e um elemento teleológico que é a intenção 

de constituir família.134 
Então poder-se-ia questionar a finalidade da lavratura da escritura pública 

perante um Tabelionato de Notas. 
O advogado Marcos Alves da Silva135, membro do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família, explica que a declaração de união estável possui duas 

finalidades. A primeira delas é dar certeza quanto ao tempo de vigência da união 

estável; a segunda é para que sejam definidos pelos companheiros os efeitos 

patrimoniais. 
Nesse sentido, o notário ou tabelião de notas não celebra nem preside a 

celebração de um contrato de união estável, como faz o juiz de paz com o 

casamento monogâmico. O que o notário faz é reduzir a termo a declaração ou 

transcrever a minuta com o conteúdo apresentado pelos companheiros. 

Flávio Tartuce136 afirma ainda que o reconhecimento de um afeto espontâneo 

entre duas ou mais pessoas não parece ser o caso de dano à coletividade, mas 

muito ao contrário, de reafirmação de solidariedade entre as partes, algo que deve 

ser incentivado perante a sociedade. E, por fim, entende que o texto das escrituras 

lavradas pelos tabelionatos que aceitaram o desafio é bem sutil, de mera valorização 

de um relacionamento que já existe no mundo dos fatos, podendo gerar ou não 

efeitos jurídicos, o que depende da análise do pedido e das circunstâncias do caso 

concreto. 
Assim, qualquer grupo pode fazer uma união poliafetiva desde que 

respeitados os pressupostos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, como, por 

exemplo: convivência pública; convivência contínua; convivência duradoura (não há 

limite temporal); convivência estabelecida com o objetivo de constituição de família; 

não apresentar impedimentos matrimoniais. 
 

 

 
                                                             
134 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). União poliafetiva: escritura é 
necessária? Disponível em <http://www.ibdfam.org.br/noticias/5970> Acesso em: 25 abr. 2016. 
135 Ibid. 
136 TARTUCE, Flávio. Direito civil. v. 5. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 348. 
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2.6 DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

No senso comum, amor e afeto tem o mesmo significado. Contudo, o amor é 

a origem e a plenitude, a substância e a culminância do afeto. Um não se 

desenvolve sem o outro. Entre os humanos, o mais puro afeto – a mais irrestrita 

afeição – é o amor. O amor deve prevalecer, porque ele faz do indivíduo humano um 

ser humano. Identifica-nos e, assim, gera em todos nós a solidariedade, que é a 

única força capaz de construir – dignamente – a humanidade em todo o 

agrupamento humano, a partir de sua grei inicial: a família.137 

O princípio jurídico da afetividade encontra-se implicitamente previsto na 

Constituição Federal e decorre dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988) e da 

solidariedade (art. 3º, inciso I, do mesmo diploma legal). 

Neste sentido, é importante diferenciar o afeto subjetivo do afeto objetivo. O 

primeiro diz respeito à subjetividade de cada ser humano, enquanto o afeto objetivo 

é o afeto valor jurídico, de onde deriva o princípio da afetividade. 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), ao tratar da violência doméstica 

contra a mulher, inseriu o afeto no art. 5º, III: “em qualquer relação íntima de afeto, 

na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação”. 

A admissão de outros modelos familiares que não o lastreado no casamento é 

resultado da alteração da base ideológica de sustentação da família. Procura-se 

hoje considerar a presença do vínculo afetivo e protetivo como fator determinante 

para a enumeração dos núcleos familiares. Admitida a afetividade como elemento 

essencial dos vínculos familiares, aqui vista também como a intenção de proteção 

mútua, resta saber até que ponto os relacionamentos humanos nos quais tal 

sentimento esteja presente podem vir a ser rotulados de família, sendo, 

consequentemente, abarcados pelas normas jurídicas que tutelam os indivíduos que 

a constituem.138 

                                                             
137 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos da família: dos fundamentais aos operacionais. 
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58 

Ao longo dos anos, especialmente após o reconhecimento da paternidade 

sócio-afetiva e da desburocratização da paternidade por parte do STF, a afetividade 

tornou-se essencial no âmbito das relações sociais. Sobretudo, notam-se seus 

efeitos nas relações familiares, vez que o ordenamento jurídico e a sociedade têm 

priorizado a valorização e a dignidade humana. Assim, a afetividade transformou-se 

no elemento principal para a formação das famílias modernas, as quais deixaram de 

ser edificadas somente por laços econômicos e passaram a se solidificar pela força 

dos laços afetivos. 

Neste sentido, Paulo Luiz Neto Lôbo139 ao tratar da Constituição Federal de 

1988, já afirmava: 
 
 
A excessiva preocupação com os interesses patrimoniais, características do 
direito de família de corte liberal, não encontra eco na família atual, vincada 
por outros interesses de cunho pessoal ou humano, tipificados por um 
elemento aglutinador e nuclear distinto: a afetividade. Esse elemento 
nuclear define o suporte fático da família tutelada na nova Constituição, 
conduzindo ao fenômeno que denominamos “repersonalização”. 
 
 

O conceito de família evoluiu e com ele os sentimentos que guiam a base 

familiar. As relações familiares começaram a reger-se por sentimentos como o amor, 

o afeto e o respeito mútuo. Com efeito, necessário se faz destacar que afeto não se 

confunde, necessariamente, com amor podendo significar também afeição, respeito 

e, inclusive, simpatia. Este último conceito diz respeito ao afeto subjetivo, que não é 

tutelado pelo direito. Em virtude de tal fato, o afeto tornou-se essencial para a 

construção das famílias modernas, fazendo com que as mesmas se edificassem 

através dos laços afetivos. 

José Sebastião de Oliveira140 observa que fechando-se contra “ataques” 

externos, a família atual ganha, no seu cotidiano, razão suficiente para não aceitar a 

introdução, em seu meio, de fatores que possam levá-la à destruição. A afetividade, 

traduzida no respeito de cada um por si e por todos os membros – a fim de que a 

família seja respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo social – 

é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores características da família atual. 

                                                             
139 LÔBO, Paulo Luiz Neto. A repersonalização das relações de família. In: BITTAR, Carlos Alberto 
(Coord.). O direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 71. 
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A afetividade é construção cultural, que se dá na convivência, sem interesses 

materiais, que apenas secundariamente emergem quando ela se extingue. Revela-

se em ambiente de solidariedade e responsabilidade. Como todo princípio, ostenta 

fraca densidade semântica, que se determina pela mediação concretizadora do 

intérprete, ante cada situação real. Pode ser assim traduzido: onde houver uma 

relação ou comunidade unidas por laços de afetividade, sendo estes suas causas 

originária e final, haverá uma família141. 

Ninguém mais duvida que a sociedade evoluiu, os valores mudaram e a 

entidade familiar não mais possui a mesma estrutura engessada e ultrapassada. 

Dessa forma, a família contemporânea apresenta como parâmetro principal o afeto e 

não mais a relação sexual, tampouco a procriação como forma de garantir a 

transmissão do patrimônio.142 

A proibição de retrocesso social arbitrário, se não significa absoluta vedação 

de marcha atrás ou de modificação da regulação legislativa do direito fundamental, 

proíbe que seja reinstalado o vazio normativo que inviabilize o exercício de 

dimensões de eficácia do direito fundamental de liberdade de formação familiar143. 

Assim, não se considera possível querer restringir os laços familiares considerados 

aptos de reconhecimento, ignorando os avanços sociais já conquistados. 

A família por muito tempo visava somente à procriação e não à felicidade. A 

família era patriarcal, hierarquizada, e somente o homem era responsável pelo 

sustento da casa. À mulher cabia a obrigação e o dever de cuidar da casa e dos 

filhos. Tudo isso começou a mudar a partir da revolução industrial, fazendo com que 

a mulher conquistasse o seu espaço no mercado de trabalho, alterando a estrutura 

familiar até que hoje não se fala em família, senão a formada por laços afetivos de 

carinho e amor144. 
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Principalmente após o advento da nova Constituição o valor norteador do 

Direito de Família passou a ser o afeto. Basta dizer que, hoje em dia, a nossa 

legislação e o nosso Judiciário entendem como entidade familiar a família 

monoparental, a família anaparental, a família mosaico, a família unipessoal, a união 

estável, agora, depois da decisão histórica do STF, sem mais distinção entre homo e 

hétero, filiação por afetividade, entre outras. A base mestre dessas relações deverá 

ser o afeto.145 

Portanto hoje não se fala mais em família, mas em famílias, guiadas e 

norteadas pela relação de afeto que une seus integrantes. Tanto assim que já é 

pacífica a jurisprudência a reconhecer os laços afetivos da multiparentalidade. 

A juíza Ângela Gimenez146, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família de Mato Grosso (IBDFAM/MT), afirma que embora não se tenha legislação 

específica sobre o tema, a filiação afetiva tem amparo no artigo 1.539 do Código 

Civil. E a jurisprudência pátria tem aceitado as mudanças nas estruturas familiares, 

permitindo que se possa constar em um registro de nascimento paternidade ou 

maternidade dupla, configurando-se tripla filiação. 

O mesmo entendimento deverá prevalecer em relação aos filhos 

eventualmente advindos de uma relação poliafetiva. Presente o projeto parental dos 

integrantes desta nova estrutura familiar deverá constar o nome de todos no registro 

de nascimento da criança. Para que isto ocorra automaticamente, seria necessário o 

reconhecimento da poliafetividade. 

O impedimento para a existência de um relacionamento entre mais de duas 

pessoas apenas se justificaria se houvesse outro bem jurídico, de igual hierarquia, 

tutelado. Ausente essa condicionante, a negativa do reconhecimento do status de 

família para união entre mais de duas pessoas constitui preconceito moral.147 Com o 

                                                                                                                                                                                              
<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/14253/2696>. Acesso em: 03 jun. 
2016. 
145 LEITÃO, Fernanda de Freitas. União Poliafetiva. Por que não? Disponível em: <http://arpen-
sp.jusbrasil.com.br/noticias/100129558/artigo-uniao-poliafetiva-por-que-nao-por-fernanda-de-freitas-
leitao>. Acesso em: 30 maio 2016. 
146 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). Justiça do Mato Grosso 
autoriza dupla paternidade de adolescente. Disponível em 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5970> Acesso em: 20 set. 2015. 
147 POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. A possibilidade jurídica de união estável ou casamento entre mais de 
duas pessoas: interpretação conforme a Constituição. Revista Quaestio Juris, v. 08, nº 01, Rio de 
Janeiro, 2015. pp. 51-80. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12957/rqi.2015.15351>. Acesso em: 28 
abr. 2015. 
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reconhecimento, esta formação familiar teria existência e eficácia perante o Estado e 

terceiros. 

A valorização do afeto nas relações familiares permite a formação de novos 

vínculos entre seus integrantes, abrindo caminhos até então desconhecidos pela 

comunidade jurídica, como aqueles havidos dentro de uma união poliafetiva. 

 

2.7 DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

 

O princípio da solidariedade familiar pode ser encontrado já na dicção do 

artigo 1.511 do Código Civil quando afirma importar o casamento na comunhão 

plena de vida, porque evidente que, se ausente comunhão plena de vida, 

desaparece a ratio do matrimônio e não tão somente nessa modelagem de entidade 

familiar, como fundamento da união estável, ou de qualquer associação familiar ou 

afetiva.148 

A família é um dos espaços de proteção avançada do ser humano. À medida 

que cada um tem o seu papel no núcleo familiar, os indivíduos vão mantendo 

relações de auxílio recíproco, provendo o sustento material e afetivo de todos os 

seus componentes. Entretanto, essa relação de solidariedade e fraternidade, que 

tutela a dignidade de cada um, não é oportunizada aos poliamorosos, que, em 

virtude da ausência do reconhecimento estatal de sua identidade relacional, são 

colocados à margem do primado da solidariedade familiar.149 

O artigo 226, caput da Constituição Federal de 1988 estabelece 

expressamente que a família é a base da sociedade e tem a proteção do Estado. 

Nesse contexto, o texto constitucional buscou, com sua cláusula geral de 

inclusão, abarcar todas as formas de família, sem exclusão de qualquer entidade 

que preencha os requisitos da afetividade, da estabilidade e da ostensividade.150 

Parece uníssona a interpretação que, efetivamente, não mais se coaduna 

com o ordenamento pátrio o estabelecimento de moldes às entidades familiares, 

                                                             
148 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 98. 
149 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das Famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 170. 
150 LÔBO, Paulo. Entidades familiares constitucionalizadas. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 7, 
n. 53, 1 jan. 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2552>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
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sendo amplamente possíveis quaisquer formas de agrupamento – dentre as quais 

se acredita estar inserta, implicitamente, a família poliamorista.151 

Valéria Silva Galdino Cardin152 assevera que em qualquer entidade familiar 

deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de 

solidariedade. Esses devem ser a base da construção de qualquer entidade familiar. 

Isso significa que, ao não reconhecer a poliafetividade o Estado deixa de 

conferir proteção social aos integrantes desta família, que ficam impedidos de 

exercerem com liberdade a forma de relacionamento que escolheram, e 

consequentemente, não se sabem as consequências jurídicas decorrentes desta 

união. Ficam, em verdade, relegados à própria sorte, sem nenhum reconhecimento 

jurídico estatal. 
 

                                                             
151 NORONHA, Allysson de Oliveira. Poliamor: problema da legitimidade jurídica de uma família 
originada por uniões estáveis simultâneas. Brasília: UNICEUB, 2015, p. 30-31. Disponível em 
<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/7056/1/21139843.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
152 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano moral no direito de família. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
65. 
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3 DA POLIAFETIVIDADE 
 
Este capítulo tratará da poliafetividade, conceito, requisitos e do planejamento 

familiar poliafetivo relacionados à filiação, pensionamento, guarda e visitação. 

 

3.1 DO CONCEITO 

 

A relação afetiva objetiva entre mais de duas pessoas, tem sido chamada de 

união “plúrima”, “paralelismo afetivo”, “poliafetividade” ou “poliamor”, expressões que 

buscam traduzir a unidade familiar que busca a felicidade, por meio de envolvimento 

afetivo que prescinde a exclusividade.153 

Poliafetividade, termo cunhado por Maria Berenice Dias, é o relacionamento 

consentido entre mais de duas pessoas – que busquem juntas a felicidade, de forma 

digna e usufruindo de direitos fundamentais a todos garantidos. 

Defende-se a busca da felicidade como fim do direito, devendo-se tutelar os 

direitos dos envolvidos em uma relação de poliamor que mantenham vínculos entre 

si. 

Há inclusive um sítio eletrônico chamado poliamor.pt, uma das primeiras 

páginas de Portugal a tratar do poliamorismo, definindo-o como um tipo de relação 

em que cada pessoa tem a liberdade de manter mais do que um relacionamento ao 

mesmo tempo. Um tipo de relação que não segue a monogamia como modelo de 

felicidade, o que não implica, porém, a promiscuidade. Um tipo de relação na qual 

não se procura obsessivamente novas relações pelo fato de ter essa possibilidade 

sempre em aberto, mas sim de viver naturalmente tendo essa liberdade em 

mente154. 
Considerando se tratar de uma discussão acadêmica recente é preciso 

estabelecer se as relações de poliafetividade são dotadas de capacidade para 

constituir organizações familiares e quais seriam seus fundamentos constitucionais. 
 

                                                             
153 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; POLI, Leonardo Macedo. O reconhecimento da família 
poliafetiva no Brasil: uma análise à luz dos princípios da dignidade humana, autonomia privada, 
pluralismo familiar e isonomia. Revista Duc In Altum – Cadernos de Direito, v. 7, nº 13, set-dez. 
2015, p. 54-99. Disponível em 
<http://www.faculdadedamas.edu.br/revistas/index.php/cihjur/article/view/446/488>. Acesso em: 30 
maio 2016. 
154 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 136. 
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3.2 DOS REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Para ser caracterizada como entidade familiar, a organização social precisa 

submeter-se a alguns padrões mínimos, sem os quais não se pode falar em família, 

respeitando os princípios, regras e valores consagrados constitucionalmente155. 
Deve refletir um espaço plural, aberto, democrático e multifacetário, permeado pela 

compreensão igualitária de seus componentes, um verdadeiro ambiente privilegiado 

para que os seus praticantes se complementem e se completem, a partir do 

estabelecimento de relações de entreajuda156. 
Poliamor é a plena consciência de que é possível amar mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo, ou ainda, um relacionamento que afirma ser possível não 

somente se relacionar, mas também amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo de 

maneira fixa, responsável e consensual entre todos os membros.157 

A família poliafetiva é integrada por mais de duas pessoas que convivem em 

interação afetiva dispensada da exigência cultural de uma relação de exclusividade 

apenas entre um homem e uma mulher, ou somente entre duas pessoas do mesmo 

sexo vivendo um para o outro, mas sim de mais pessoas vivendo todos sem as 

correntes de uma vida conjugal convencional.  

É o poliamor na busca do justo equilíbrio, que não identifica infiéis quando 

homens e mulheres convivem abertamente relações apaixonadas envolvendo mais 

de duas pessoas. Vivem todos em notória ponderação de princípios, cujo somatório 

se distancia da monogamia e busca a tutela de seu grupo familiar escorado no elo 

do afeto.  

Dentre os princípios, ganha relevo o do pluralismo das entidades familiares, 

consagrado pela Carta Política de 1988, que viu no matrimônio apenas uma das 

formas de constituição da família, admitindo, portanto, outros modelos que não se 

esgotam nas opções exemplificativamente elencadas pela Constituição Federal, não 

havendo mais dúvida alguma acerca da diversidade familiar depois do 

                                                             
155 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e Direito das Famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 194. 
156 Ibid., p. 195. 
157 PILÃO, Antônio Cerdeira. Poliamor e bissexualidade: idealizando desvios. 36º Encontro Anual da 
ANPOCS. GT 32 – Sexualidade e gênero: sociabilidade, erotismo e política, 2012. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org/index.php/papers-36-encontro/gt-2/gt32-2/8221-poliamor-e-bissexualidade-
idealizando-desvios/file>. Acesso em: 05 dez. 2016. 
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reconhecimento pelo STF das uniões homoafetivas, que terminou com qualquer 

processo social de exclusão de famílias diferentes.158 

A relação de poliamor, capaz de dar origem a uma família, deve ser 

sustentada pela solidariedade, pela cooperação e pelo respeito à dignidade de cada 

um dos seus componentes, com fundamento, portanto, no afeto, na ética, na 

solidariedade recíproca e na preservação da dignidade de seus membros.  

É preciso que a relação de poliafetividade se traduza em um meio adequado 

de promoção da pessoa humana, tendente a concretizar suas aspirações espirituais 

e o desenvolvimento da personalidade de seus membros, qualificado pela busca da 

felicidade íntima e pessoal, permitindo a realização plena de seus praticantes, de 

acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.159 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho160 afirmam que o 

poliamorismo ou poliamor, teoria psicológica que começa a descortinar-se para o 

Direito, admite a possibilidade de coexistirem duas ou mais relações afetivas 

paralelas, em que os seus partícipes conhecem-se e aceitam-se uns aos outros, em 

uma relação múltipla e aberta. 

No entanto, ao discorrerem sobre o tema colacionam julgados que tratam de 

relações afetivas paralelas, de infidelidade conjugal, ao mesmo tempo em que 

abordam a escritura pública declaratória de união estável lavrada por um homem e 

duas mulheres que vivem juntos na mesma casa – ou seja, uma relação poliafetiva 

ou poliamorosa. 

No entanto, essas relações, não podem ser confundidas pelo operador do 

direito, que deve privar-se de considerar a poliafetividade como uma forma de 

liberação institucionalizada da promiscuidade sexual, mas como uma genuína 

manifestação da autonomia da vontade de um grupo de partilhar a vida em comum 

com o aval estatal.161 

Portanto, como ainda não há vedação quanto à liberdade de formação familiar 

poliafetiva, não há que se falar em inconstitucionalidade pelo seu reconhecimento 

através de uma escritura pública lavrada nos Tabelionatos de Notas, ou mesmo 
                                                             
158 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 28. 
159 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 195. 
160 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de 
família – as famílias em perspectiva constitucional. v. 6. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461. 
161 ALMEIRA, M. S. P. C; HOGEMANN, Edna R. A união poliafetiva à luz do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Revista Juris Poiesis. Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, 
Rio de Janeiro, ano 16, n. 16, p. 69-84, 2013. 
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através de um casamento realizado nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas 

Naturais. 

A família constituída por mais de duas pessoas não pode ser discriminada 

porque, como fundamenta o Ministro Celso de Mello no RE nº 477.554 do STF, 

“Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independente de 

orientação sexual ou de identidade de gênero”. Assim, continua o ministro: “A família 

resultante de união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os 

mesmos direitos que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que 

integrem uniões heteroafetivas”. 

O que se percebe é que os argumentos pela não aceitação das famílias 

poliafetivas ferem os já consagrados princípios da igualdade e do respeito à 

diferença entre as formações familiares. Na seara de família, o modelo de família 

defendido pelo IBDFAM é aquele com base no afeto objetivo nas relações, ou seja, 

decorrente do princípio da afetividade. 

As pessoas unidas pelo vínculo de união poliafetiva, portanto, se deparam 

com as mesmas dificuldades que, no passado, amarguravam a vida dos casais 

homoafetivos: conseguem, por meio do direito obrigacional, resultados semelhantes 

aos que decorreriam da aplicação do direito patrimonial de família, mas não tem 

como assegurar os direitos extrapatrimoniais (autorização para transplantes, 

cremação do corpo, doação de órgãos após o falecimento etc).162 

Na Suprema Corte brasileira, o Ministro Celso de Mello163 acoberta ser 

“arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que 

fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em 

razão de sua orientação sexual”. 

A incerteza sobre as consequências jurídicas dos relacionamentos 

poliafetivos gera insegurança jurídica para os que dela participam, o que tem levado 

os integrantes destas relações de poliamor aos Tabelionatos de Notas do Brasil para 

registrar suas relações. 

A Escritura Pública Declaratória de União Poliafetiva resume o desejo das 

partes em tornar pública uma relação que consideram familiar e de união estável. A 

                                                             
162 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: família, sucessões. v. 5. 8. ed. São Paulo: Revista 
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partir dessa premissa, a Escritura trata sobre os direitos e deveres dos conviventes, 

sobre as relações patrimoniais, bem como dispõe sobre a dissolução da união 

poliafetiva e sobre os efeitos jurídicos desse tipo de união. 

É preciso que a relação de poliafetividade se traduza em um adequado meio 

de promoção da pessoa humana, tendente a concretizar suas aspirações espirituais 

e o desenvolvimento da personalidade de seus membros, qualificado pela busca da 

felicidade íntima e pessoal e permitindo a realização plena de seus praticantes, de 

acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana164. 
O traço diferenciador do poliamor que é capaz de originar uma família é o 

afeto objetivo. Da mesma forma, as circunstâncias do caso concreto devem lastrear 

o posicionamento jurídico no sentido de conferir-lhe status familiar. Isso porque para 

o seu reconhecimento jurídico, o poliamorismo deve observar todos os princípios, 

regras e valores da ordem jurídica familiar, notadamente aqueles consagrados em 

sede constitucional165. 

No caso concreto em que a relação de poliamor afronta, por exemplo, a 

dignidade humana ou o princípio da confiança, não observa o princípio da 

solidariedade familiar ou não é pautada pelos preceitos de isonomia e de liberdade, 

não se pode conceber a sua proteção normativa. Pelo contrário, faz-se mister 

proteger o indivíduo, participante desse relacionamento, que se encontra fragilizado 

pela violação de seus direitos. Por isso, as circunstâncias do caso concreto – a 

serem analisadas pelo magistrado – se revestem de especial importância166. 
Em resumo, a visão do poliamorismo que dá origem a uma família se refere 

aos relacionamentos fundados no amor romântico sentido por mais de uma pessoa 

e exercido de maneira honesta e ética, com o pleno conhecimento e consentimento 

de todos os envolvidos. Para que seja possível argumentar pela sua capacidade de 

formar uma família, frise-se, é necessária a caracterização do afeto entre os 

indivíduos da relação e a compatibilidade das circunstâncias do caso concreto com o 

regime jurídico-familiar167. 
Uma família unida pelo vínculo afetivo quer seja integrada por duas ou mais 

pessoas deve ser protegida pelo ordenamento jurídico. Presentes os requisitos da 

                                                             
164 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
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afetividade e da estabilidade, não há razões para coloca-la às margens do Direito de 

Família. 

Situações em que três ou mais pessoas dividem o mesmo ambiente familiar 

são comuns nas mais diversas regiões do país e cabe aos profissionais do direito 

lhes garantir o devido amparo legal. 

 

3.3 DA MONOGAMIA 

 

Os preceitos de monogamia são de origem ocidental, visto que em países 

orientais as práticas de poliafetividade são aceitas culturalmente. Tal observação 

pode ser verificada no art. 1.724 do Código Civil, no que tange aos deveres dos 

companheiros, prevê que: “as relações pessoais entre os companheiros obedecerão 

aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação 

dos filhos”. 

O art. 1.566 do mesmo Código Civil estabelece como deveres dos cônjuges: a 

fidelidade recíproca; vida em comum, no domicílio conjugal, mútua assistência; 

sustento, guarda e educação dos filhos; e, por fim, respeito e consideração mútuos. 

Percebe-se que o dever de lealdade está presente tanto nas uniões estáveis 

quanto nos casamentos civis e religiosos com efeitos civis. Autores como Carlos 

Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf entendem, a 

partir dos dispositivos citados que estaria clara a analogia entre a união estável e o 

casamento, no que tange à monogamia, transcrita no texto legal sob o nome de 

fidelidade.168 Para eles fidelidade e lealdade teriam um senso comum e se 

inspirariam nas mesmas bases. Representariam, outrossim, o cerne da dignidade da 

pessoa humana e a segurança da própria família. 

Não se deve, no entanto, olvidar-se do questionamento de determinados 

dogmas arraigados no inconsciente coletivo, tal qual: o de que a monogamia seria 

uma evolução social inafastável e inquestionável. 

Competiria ao Estado, em nome da manutenção dos preceitos de monogamia 

e da perpetuação de determinadas tradições, tornar invisível e renegar os arranjos 

familiares compostos por mais de duas pessoas que, assim como os casais 

monogâmicos, partilham o afeto e a vida cotidiana? 
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Maria Berenice Dias169 ressalva que a monogamia não é um princípio do 

direito estatal de família, mas sim uma regra restrita à proibição de múltiplas 

relações matrimonializadas, constituídas sob a chancela do Estado. Ainda que a lei 

recrimine de diversas formas quem descumpre o dever de fidelidade, não há como 

considerar a monogamia como princípio constitucional. Observa-se, no entanto, uma 

certa tolerância à traição, tendo em vista que não se permite que os filhos advindos 

de relações adulterinas ou incestuosas sofram discriminações. 

Este pensamento fundamenta a ideia de que o “dever” de fidelidade, além de 

não poder ser barreira para a defesa de direitos de uniões poliafetivas, constitui 

imperativo legal às uniões matrimonializadas e às uniões estáveis.  

Marcos Alves da Silva assenta que o dogma da monogamia se impõe como 

obstáculo à relação amorosa a trois, com o intuito de constituir família, da mesma 

sorte que os filhos espúrios não alçavam ao status jurídico de filhos legítimos, nem 

os casais homossexuais podiam constituir união estável e muito menos casarem-se. 

Todos estavam postos em lugar de não-direito, por força de dogmas revestidos da 

capa do discurso jurídico. Se o Estado é laico, um dogma, ainda que adotado por 

segmento hegemônico da população, não pode converter-se em estatuto de 

exclusão, manejado pelo Estado, com força suficiente para colocar famílias 

socialmente existentes no campo da invisibilidade jurídica.170 

Rolf Madaleno171 elenca a monogamia como um princípio não escrito e que 

seria básico das relações ocidentais de família. Para o autor, na esteira do respeito à 

monogamia seguem inúmeros valores que com ela estão intimamente conectados, 

tanto que o adultério já foi considerado como crime no sistema penal brasileiro e 

embora sua prática, a poligamia, tenha sido descriminalizada, a fidelidade física e 

moral, como pressuposto de honestidade, lealdade, respeito e afeto seguem 

ocupando o topo dos deveres de uma relação conjugal. 

No entanto, em uma verdadeira relação de poliafetividade estão presentes os 

deveres de honestidade, lealdade, respeito, afeto e fidelidade, mas sob um prisma 

diferente do adotado usualmente. 

                                                             
169 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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Numa relação de poliamor, a fidelidade se mostra exatamente na coerência 

entre as expectativas de fidelidade de quem se encontra na relação, do que decorre 

que uma relação afetiva entre três pessoas não implica necessariamente na 

infidelidade dos três dentro do grupo. Assim, tendo havido consentimento na relação 

não há que se falar em infidelidade, ou traição, uma vez que não há quebra de 

expectativa entre os envolvidos. 

Mesmo para os que consideram a monogamia como um princípio, este não 

pode ser considerado absoluto na legislação brasileira e a ética entre os envolvidos 

na relação familiar deve ser observada em cada caso, evitando-se injustiças 

calcadas em teorias pré-formuladas e preconceituosas. 

 

3.4 DA POLIAFETIVIDADE E DAS FAMÍLIAS PARALELAS 

 

É importante observar que não há expressa vedação ao estabelecimento de 

uniões estáveis simultâneas ou paralelas na legislação brasileira. Trata-se de 

relacionamento duplo mantido geralmente por um homem, com duas mulheres, em 

espaços geográficos distintos. Cada mulher mantém sua própria casa e acredita 

estar vivendo um casamento ou uma união estável com seu marido ou companheiro, 

tendo conhecimento ou não de sua infidelidade. 

Atualmente há diversos julgados reconhecendo famílias paralelas – ou uniões 

estáveis simultâneas. A ilustrar, os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, que reconheceu a existência de duas uniões estáveis paralelas, tendo 

preenchido todos os requisitos legais, tais como convivência pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DECLARATÓRIAS CONEXAS RELATIVAS A 
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. COMPANHEIRO FALECIDO. 
Evidenciado, a partir do conjunto probatório, que ambas as autoras 
mantiveram união estável com o de cujos, inclusive com prole e com todos 
os contornos que lhe são peculiares. Convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A 
procedência das duas demandas mostra-se inafastável, impondo-se, pois, 
reconhecer a existência de relações paralelas caracterizando ambas união 
estável, como definido em lei. NEGARAM PROVIMENTO A TODOS OS 
RECURSOS172. 

 

                                                             
172 BRASIL. Tribunal de Justiça do RS. Apelação Cível Nº 70024427676, Oitava Câmara Cível,   
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 16/10/2008. 
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Considerando a concomitância de um casamento e outra união estável o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu pela triação do patrimônio entre a 

esposa, a companheira e o de cujus: 

 
APELAÇÕES CÍVEIS. 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 ao 
casamento do falecido. Reconhecimento de união dúplice paralela ao 
casamento. 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 vínculos familiares. NEGARAM PROVIMENTO AO 
PRIMEIRO APELO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA)173. 

 

No caso acima, percebe-se que, em interpretação vencida, o juiz de primeira 

instância da Vara de Família entendeu ser incabível a hipótese de uniões estáveis 

simultâneas em ação de reconhecimento de sociedade de fato c/c partilha de bens e 

remeteu os autos para a Vara Cível. Este, por seu turno, entendeu que concubinato, 

mesmo que adulterino, não era matéria obrigacional. 

A Procuradoria Geral da Justiça se manifestou pelo reconhecimento da 

competência do Juízo da Vara Cível considerando que a natureza das relações, 

para efeitos patrimoniais, entre concubinos, impedidos de contrair matrimônio, seria 

de caráter obrigacional, não podendo ser erigido o concubinato à condição de status 

de família. A relatora vislumbrou a formação de dois núcleos familiares distintos e 

concomitantes e, fundando sua decisão no princípio da dignidade da pessoa 

humana, reconheceu a competência do Juízo de Família. 

Caso semelhante ocorreu no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná: 

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS. SITUAÇÃO FÁTICA. 
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 
MORTEM. RECONHECIMENTO ANTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL DO DE 
CUJUS COM A REQUERIDA. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. 
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. FUNDAMENTO 
DE QUE SE TRATA DE CONCUBINATO. INCIDÊNCIA DO DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 
SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO DE FAMÍLIA. VERIFICADA. FORMAÇÃO DE NÚCLEOS 

                                                             
173 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70027512763, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 14/05/2009. 
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FAMILIARES DISTINTOS. RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS 
CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE. FAMÍLIA SIMULTÂNEA. 
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À 
ENTIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226, Conflito de Competência Cível 
nº 1.474.859-9 fls. 2PARÁGRAFO 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL PROCEDENTE PARA 
RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA174. 

 

O que se destaca nos dois casos apresentados é que, em ambos os julgados, 

se reconhecem duas uniões paralelas – duas células familiares distintas e 

concomitantes. Os tribunais, nesses casos tem concedido a meação da pensão 

alimentícia paga pelo INSS às viúvas e até mesmo a partilha de bens entre as duas. 
Mas isso não é poliafetividade. 
 

3.5 DA POLIAFETIVIDADE E DA BIGAMIA 

 

O poliamor ou a relação poliafetiva é a relação familiar afetiva entre mais de 

duas pessoas. Não se trata de bigamia ou de poligamia, vez que os envolvidos não 

são amantes entre si, mas assim decidiram conviver em comum acordo. E, inclusive, 

a relação entre os poliafetivos para ter seus direitos reconhecidos pela comunidade 

jurídica, deverá ser exclusiva, como se fossem todos casados entre si. 

Poder-se-ia argumentar se a relação poliafetiva configuraria ou não o tipo 

penal descrito no art. 235 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, mais 

conhecido como Código Penal Brasileiro. O referido artigo dispõe que constitui crime 

de bigamia “Contrair alguém, sendo casado, novo casamento”. 
A interpretação conforme a Constituição do art. 235 do Código Penal, à luz 

dos direitos humanos fundamentais, encontra tipicidade na conduta daquele que 

omite do futuro cônjuge sua condição de já casado, desde que não possa ser 

presumida por todos que participam na relação. Isso porque, se o novo cônjuge 

passa a coabitar com o casal, não há que se falar em fato típico. O bem jurídico 

tutelado pelo direito penal, que é a família, continua a ser tutelado, mas sob esse 

novo prisma, da boa fé objetiva e subjetiva, entre os envolvidos na relação175. 

                                                             
174 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 11ª C.Cível em Composição Integral - CC - 
1474859-9 - Curitiba -  Rel.: Lenice Bodstein – Unânime. D.E. 23.03.2016. 
175 POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. A possibilidade jurídica de união estável ou casamento entre mais de 
duas pessoas: interpretação conforme a Constituição. Revista Quaestio Juris, v. 08, nº 01, Rio de 



 
73 

A poligamia não se confunde com o poliamor, pois, na poligamia, no seu 

sentido clássico, tem-se a permissão para que uma pessoa se case, de forma 

subsequente, com vários indivíduos, enquanto que no poliamor, tem-se uma única 

união civil composta de vários membros, todos com o mesmo objetivo da busca da 

felicidade comum.176 
Portanto, não se pode falar em bigamia quando todos os envolvidos, no uso 

de sua autonomia e liberdade, decidem constituir, juntos, um casamento ou uma 

união estável poliafetiva. 

Com isso em mente, cita-se o Projeto de Lei 4302/2016 do deputado federal 

Vinícius Carvalho do Estado de São Paulo, que está em fase de apreciação pela 

Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania e pretende proibir o reconhecimento da "União Poliafetiva" formada 

por mais de um convivente. 
O que ocorre, na prática, é que alguns cartórios, em razão da procura, 

lavraram escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva, mas, na verdade, é 

importante esclarecer que não existe previsão legal de escritura pública que 

constitua uma união estável poliafetiva. O que constitui uma união estável, por certo, 

são os pré-requisitos exigidos em lei, quais sejam, o fato social, a ostensibilidade ou 

publicidade, durabilidade, continuidade e a intenção de constituir família, sendo este 

último elemento teleológico177. 

Ao se questionar a finalidade da lavratura da escritura pública perante um 

Tabelionato de Notas, Marcos Alves da Silva178, explica que a declaração de união 

estável tem duas finalidades: dar certeza quanto ao tempo de vigência da união 

estável e definir os efeitos patrimoniais pelos companheiros. O notário ou tabelião de 

notas, afirma o autor, não celebra nem preside a celebração de um contrato de 

união estável, como faz o juiz de paz com o casamento monogâmico. O que o 

                                                                                                                                                                                              
Janeiro, 2015. PP. 51-80. Disponível em <http://dx.doi.org/10.12957/rqi.2015.15351>. Acesso em: 28 
abr. 2015. 
176 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; POLI, Leonardo Macedo. O reconhecimento da família 
poliafetiva no Brasil: uma análise à luz dos princípios da dignidade humana, autonomia privada, 
pluralismo familiar e isonomia. Revista Duc In Altum – Cadernos de Direito, v. 7, nº 13, set-dez. 
2015, p. 54-99. Disponível em 
<http://www.faculdadedamas.edu.br/revistas/index.php/cihjur/article/view/446/488>. Acesso em: 30 
maio 2016. 
177 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). União poliafetiva: escritura é 
necessária? Disponível em <http://www.ibdfam.org.br/noticias/5970> Acesso em: 25 abr. 2016. 
178 Ibid. 
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notário faz é reduzir a termo a declaração ou transcrever a minuta com os fatos 

apresentados pelos companheiros. 

Juridicamente, reconhecer uniões de cunho poliafetivo só trará benefícios e 

respeito aos direitos fundamentais, tendo em vista o respeito ao direito e seus 

efeitos patrimoniais atribuídos aos companheiros. 

Noutro sentido expressa o Deputado Federal Alan Rick da Frente Parlamentar 

em Defesa da Família, do Acre, em apoio ao Projeto de Lei 4302/2016, que 

defendeu a possibilidade de um notário se negar a reduzir a termo, por escritura 

pública, uma declaração feita por uma pessoa (ou mais pessoas) sobre um 

determinado fato, quando este se tratar da declaração de união estável apresentada 

pelos companheiros. O parlamentar argumentou que o art. 226 da Constituição 

Federal trouxe um conceito de família que não corresponde a este novo formato de 

união que estão querendo impor à sociedade, o que seria inconstitucional179. 

No entanto, a lavratura de escrituras públicas não criou as uniões poliafetivas, 

que na prática já existem na sociedade brasileira. O que se deu foi visibilidade às 

uniões que atualmente contam com a declaração formal do que já ocorria de fato. 

Estes instrumentos públicos, no entanto, nada mais fizeram do que determinar 

regras patrimoniais e de conduta, estabelecendo uma sociedade de fato entre os 

participantes, rogando pelo seu reconhecimento futuro como uma entidade 

familiar180. 

Flávio Tartuce181 afirma ainda que o reconhecimento de um afeto espontâneo 

entre duas ou mais pessoas não parece ser o caso de dano à coletividade. Assim, 

qualquer grupo pode fazer uma união poliafetiva desde que respeitados os 

pressupostos previstos no artigo 1.723 do Código Civil. 
É importante reiterar que não há na lei qualquer proibição a esse tipo de 

união, ressaltando que no âmbito do direito privado, o que não é vedado é permitido.  

Cabe, nesse sentido, aos estudiosos e operadores do direito analisar os fatos, 

estudar suas repercussões no direito sucessório, previdenciário, filiação – conferindo 

                                                             
179 CÂMARA NOTÍCIAS. Projeto de Vinícius Carvalho veta o reconhecimento da união 
poliafetiva. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-
JUSTICA/504060-PROJETO-DE-VINICIUS-CARVALHO-VETA-O-RECONHECIMENTO-DA-UNIAO-
POLIAFETIVA.html> Acesso em: 25 fev. 2016. 
180 LEITÃO, Fernanda de Freitas. União Poliafetiva. Por que não? Disponível em: <http://arpen-
sp.jusbrasil.com.br/noticias/100129558/artigo-uniao-poliafetiva-por-que-nao-por-fernanda-de-freitas-
leitao>. Acesso em: 30 maio 2016. 
181 TARTUCE, Flávio. Direito civil. v. 5. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 348. 
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aos juízes e intérpretes argumentos para se aplicar a teoria do poliamor no Direito 

das Famílias. 

No último Simpósio realizado pela Academia Brasileira de Direito 

Constitucional nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2016, alguns conferencistas de 

renome abordaram o tema, demonstrando a atualidade e a importância de sua 

discussão acadêmica. 

O Ministro Luis Roberto Barroso, por exemplo, ao tratar do tema Constituição 

e Liberdades, abordou as liberdades existenciais do indivíduo consigo mesmo, 

ressaltando as diversas famílias reconhecidas atualmente pelo ordenamento – 

família tradicional, família monoafetiva, família decorrente da união estável e famílias 

homoafetivas. Ele não adiantou, por óbvio, nenhuma eventual decisão favorável, 

mas brincou que até então ele tem sido convidado para paradas gays e movimentos 

pela liberação da maconha. E que agora, com as famílias chamadas poliafetivas ele 

anda preocupado com o tipo de convite que virá a receber. 182 

Sílvio Venosa, também conferencista do Simpósio, afirmou que todas as 

uniões pré-existem ao direito e que não se pode condenar in abstrato as famílias 

poliafetivas. Não se pode colocar palavras peremptórias em textos legais, e que 

apenas quando estes casos começarem a chegar aos tribunais é que caberá ao 

magistrado adentrar no âmago daquela situação específica. O civilista afirmou ainda 

que o mosaico do afeto não pode ser asfixiado pelo Estado, e que o jurista não pode 

ser contra ou a favor dos fenômenos sociais, mas que deve sim estudá-los e lhes 

conferir as melhores soluções.183 

Em sua exposição, Flávia Piovesan afirmou que os avanços na seara da 

diversidade sexual vem da jurisprudência protetiva e não das normas legais, e que o 

respeito à vida privada e familiar estão presentes no art. 8º do Tratado de Genebra, 

devendo ser respeitado por todos os brasileiros – já que a diversidade sexual não 

pode ser um elemento para aniquilar o outro.184 

A questão, atualmente, gira em torno das escrituras que já foram lavradas 

sobre uniões poliafetivas. A primeira delas foi realizada em 2012, em Tupã-SP, por 

um trio que decidiu oficializar a relação afetiva entre um homem e duas mulheres 
                                                             
182 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e liberdades. XII Simpósio Nacional de Direito 
Constitucional, Curitiba, 26 de maio 2016. Segunda Conferência. 
183 VENOSA, Sílvio. Direitos fundamentais sociais e trabalho vivo. XII Simpósio Nacional de Direito 
Constitucional, Curitiba, 26 de maio 2016. Terceira Conferência. 
184 PIOVESAN, Flávia. Direitos fundamentais e liberdade: crise dos sentidos e sentidos da(s) crise(s). 
XII Simpósio Nacional de Direito Constitucional, Curitiba, 27 de maio 2016. Nona conferência. 
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que afirmaram viver em harmônica coabitação em uma única moradia. Nesse 

aspecto, é importante observar que esta relação não se confunde com a família 

paralela, na qual um homem, via de regra, vive ao mesmo tempo com duas 

mulheres, mas em residências distintas.185 

A Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) apresentou ao 

CNJ uma representação, pedindo a proibição de novas escrituras públicas e a 

regulamentação da matéria. A corregedora nacional de justiça, a Ministra Nancy 

Andrighi, negou o pedido de liminar, mas recomendou aos cartórios que aguardem a 

conclusão do estudo do caso pelo CNJ para lavrarem novas escrituras.186 

Segundo a notícia, a própria Ministra afirmou que foi apenas uma sugestão 

aos tabelionatos, como medida de prudência, até que se discuta com profundidade 

esse tema tão complexo que extrapola os interesses das pessoas envolvidas na 

relação afetiva. Logo, não foi uma proibição, mas uma sugestão aos tabeliães, que 

ainda podem fazer as escrituras. 

Para o CNJ, as uniões poliafetivas adentram em áreas do Direito, inclusive de 

terceiros, que precisam ser debatidas, pois têm repercussões no Direito Sucessório, 

Previdenciário e de Família. O Conselho planeja promover audiências públicas para 

ouvir a sociedade. 

Rodrigo da Cunha, presidente do IBDFAM anunciou que também está 

preparando uma representação ao Conselho, mas em defesa das escrituras públicas 

de união poliafetivas, ressaltando o retrocesso desta proibição, que significa 

continuar repetindo injustiças históricas no direito de família. O advogado ainda 

defende que as pessoas têm o direito de não gostar das relações poliafetivas, mas 

que os profissionais do Direito devem proteger quem goste.187 

A evolução das leis pode ser observada pela própria inovação trazida com o 

advento da Constituição de 1988, já que antes disso não se reconhecia sequer a 

união estável entre homem e mulher, bem como a inadmissibilidade de registro dos 

filhos tidos fora do casamento, que eram considerados ilegítimos. Não é função do 

                                                             
185 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 27-28. 
186 MANSUR, Pedro. CNJ pede suspensão do registro de uniões poliafetivas. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/sociedade/cnj-pede-suspensao-do-registro-de-unioes-poliafetivas-
19359327>. Acesso em: 30 maio 2016. 
187 THOMÉ, Clarissa. CNJ pede suspensão de registro de trisal. Disponível em 
<brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cnj-pede-suspensao-de-registro-de-trisal,10000052712>. 
Acesso em: 30 maio 2016. 
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Estado laico adentrar na esfera privada das pessoas. É necessário reconhecer que, 

na prática, estas relações existem, mesmo que se finja que não.  

De acordo com Rodrigo da Cunha, 10 (dez) relações de poliamor já foram 

declaradas em cartórios do país, duas delas lavradas no 15º Tabelionato de Notas 

do Rio de Janeiro, sendo uma entre três mulheres e outra entre um homem e duas 

mulheres. Em ambos os casos houve escrituras públicas de reconhecimento da 

relação, testamentos de bens e testamentos vitais, em que as decisões sobre 

questões médicas são entregues aos parceiros. 

Nesse sentido, é importante ter em mente que direitos fundamentais devem 

ser resguardados, mesmo se significarem, para algumas pessoas, certo rompimento 

de paradigmas morais e éticos. 

O advogado Marcos Alves188 explica que ainda se está por descobrir o 

sentido mais profundo e o alcance mais amplo do princípio constitucional da 

pluralidade das entidades familiares. O Brasil é um país imenso aonde cabem todos, 

sem discriminações, exclusões e desqualificação de pessoas e das relações mais 

profundas que, efetivamente, as constituem como seres humanos. 

Aceitar as minorias ainda é um desafio que precisa ser superado. 

 

3.6 DA COMPETÊNCIA PARA OS LITÍGIOS SOBRE A POLIAFETIVIDADE 

 

Todo processo judicial, que não se revista do aspecto ilícito da lide temerária, 

nasce, evidentemente, da convicção de alguém relacionado a uma pretensão que se 

supõe amparável pelo direito.189 

Ao se deparar com um litígio envolvendo uma família poliafetiva caberá ao 

juiz não perder a visão do fato social, já que ignorar o fenômeno implica em deixar 

desamparadas pessoas que merecem proteção do Estado assim como todas as 

demais famílias. 

Maria Berenice Dias190 revela igual percepção em torno dessa questão: 
 

                                                             
188 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). União poliafetiva: escritura é 
necessária? Disponível em <http://www.ibdfam.org.br/noticias/5970> Acesso em: 25 abr. 2016. 
189 BITTENCOURT, Edgar de Moura. Concubinato. 3 ed. São Paulo: Universitária de Direito Ltda, 
1985, p. 12. 
190 DIAS, Maria Berenice. A homoafetividade como direito. Disponível em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_638)46__a_homoafetividade_como_direito.pdf
>. Acesso em: 05 dez. 2016. 
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O fato de não haver previsão legal para específica situação não significa 
inexistência de direito à tutela jurídica. Ausência de lei não quer dizer 
ausência de direito, nem impede que se extraiam efeitos jurídicos de 
determinada situação fática. A falta de previsão específica nos regramentos 
legislativos não pode servir de justificativa para negar a prestação 
jurisdicional ou de motivo para deixar de reconhecer a existência de direito 
merecedor da tutela jurídica. O silêncio do legislador deve ser suprido pelo 
juiz, que cria a lei para o caso que se apresenta a julgamento. Clara, a 
determinação do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Na omissão 
legal, deve o juiz se socorrer da analogia, costumes e princípios gerais de 
direito. 

 

Pode-se entender que na união poliafetiva prolongada, estável e séria, exista, 

ou pelo menos tenha se formado com o tempo. É uma sociedade de fato que 

acarreta a comunhão de interesses em favor de quem cooperou para a aquisição 

dos haveres, com obrigações daquele que detenha os bens comuns. Esta técnica de 

julgamento foi utilizada pelos tribunais pátrios para evitar o enriquecimento ilícito dos 

chamados concubinos, no século passado. 

Mas pode-se ir adiante e reconhecer que a intenção dos integrantes de uma 

família poliafetiva não é a de formação de uma sociedade civil, nem comercial. 

Trata-se de pessoas unidas pelo afeto e que objetivam uma vida familiar comum. 

Portanto, eventuais litígios devem ser resolvidos nas varas próprias de família. 

Os principais efeitos decorrentes da vida concubinária foram postos em 

discussão perante o pretório nacional, que soube, ao apurar suas decisões, levar às 

famílias de fato um pouco de justiça, indispensável à própria convivência do homem, 

em sociedade, em um clima de certa tranquilidade, de certo respeito e de relativa 

responsabilidade.191 

Certamente, a experiência vivida com a união estável e com os casais 

homoafetivos deve auxiliar no reconhecimento das uniões poliafetivas como 

entidade familiar. Existem barreiras por questões políticas, culturais e religiosas, 

porém, independente destes paradigmas, deve-se lembrar que a finalidade maior da 

norma jurídica é a busca pelo justo não se limitando, apenas no lícito, 

principalmente, quando ocorre uma lacuna na lei.192 

Elenca-se que nestes casos de união poliafetiva a norma jurídica deve buscar 

a plenitude de direito e a autonomia afetiva dos envolvidos. A norma jurídica não 

deve restringir a felicidade. 
                                                             
191 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 183. 
192 MARY, Mansoldo. União homoafetiva e os planos de saúde. jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.arcos.org.br/artigos/uniao-homoafetiva-e-os-planos-de-saude/>. Acesso em: 15 jan. 
2015. 
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A justiça deve agora conceder direitos à família poliafetiva entendendo cabível 

a dissolução judicial, nas varas de família, com o reconhecimento de mútua 

cooperação, de caráter pessoal e/ou patrimonial dos integrantes que estejam unidos 

pela afeição familiar. 

 

3.7 DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA FAMÍLIA POLIAFETIVA 

 

A ideia de planejamento, programar atividades, alcançar metas, fazer planos 

para a vida familiar, é natural desde que se inicia uma vida em comum. Afinal, o 

casamento envolve um contrato de duas pessoas que intentam realizar seus sonhos 

no plano material e no espiritual: adquirir bens, administrar patrimônio, ter filhos e 

realizar os venturosos sonhos de uma união feliz193. 

Voltaire afirma que direito natural é aquele que a natureza indica a todos os 

homens. Você cria um filho, ele lhe deve respeito na qualidade de seu pai e 

reconhecimento na qualidade de seu benfeitor. Você tem direito aos produtos da 

terra que cultivou com suas próprias mãos. Você fez ou recebeu uma promessa; ela 

deve ser cumprida. E esclarece ainda que o direito humano não pode ser 

fundamentado em nenhum caso senão sobre esse direito da natureza; e o grande 

princípio, o princípio universal de um e do outro, é o mesmo em toda a terra: “Não 

faças aos outros o que não queres que te façam”. Ora, não se percebe como, 

segundo esse princípio, um homem poderia dizer a outro: “Crê no que eu creio e não 

no que não podes crer; caso contrário, morrerás”. 194 

O direito ao planejamento familiar está previsto no art. art. 226, § 7º da 

Constituição Federal, na Lei de Planejamento Familiar n.º 9.263/1996 e no art. 

1.565, § 2º do Código Civil e deverá ser praticado de forma livre observando, 

contudo os princípios da paternidade responsável e da dignidade da pessoa 

humana. A realização do projeto parental independe do estado civil, da orientação 

afetiva sexual, do gênero, da identidade de gênero, da expressão de gênero e do 

papel de gênero. O planejamento familiar é um direito fundamental e um direito da 

personalidade e qualquer ato que o impeça ou dificulte sua realização pode-se 

                                                             
193 OLIVEIRA, Euclides de. O conceito de família e sua organização jurídica. In: PEREIRA, Rodrigo 
da Cunha (Org.). Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 295. 
194 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: por ocasião da morte de Jean Calas (1763). Tradução 
de William Lagos. Porto Alegre, RS: L&PM, 2015, p. 38. 
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considerar uma afronta à dignidade humana e consequentemente à Constituição 

Federal.195 

Negar a liberdade de escolher a maneira de se constituir a própria família (se 

composta por duas ou três ou mais pessoas) e a maneira de como dispor de seu 

próprio afeto ferem o direito humano e natural de fazer o que se desejar. Isto deve 

ser levado em consideração desde que não prejudique terceiros alheios àquele 

núcleo familiar. E não há que se falar que estariam estas pessoas destruindo ou 

enfraquecendo as relações familiares hoje conhecidas e legalmente aceitas. 

Não se trata de garantir-lhes maiores direitos do que os já gozados por todas 

as demais famílias, mas de permitir que pessoas pacíficas vivam em paz. 

O interesse do Estado de Direito é o de que todos os seus filhos vivam em 

igual estado de liberdade. Ademais, trata-se de tolerar um comportamento que pode 

ser diferente do professado pela maioria, mas que deve ser respeitado. 

A humanidade o exige, a razão o aconselha e a política não pode se assustar 

com isso.196 

Neste sentido, tem-se a Constituição Federal de 1988 que colocou fim a uma 

antiga e preconceituosa discussão sobre filiação legítima ou ilegítima. 

Atualmente, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, têm os mesmos direitos e qualificações, sendo, inclusive, vedado a todos os 

poderes instituídos o estabelecimento de qualquer tipo de designações 

discriminatórias pertinentes à filiação (art. 227, §6º). Por força desta norma 

constitucional, perderam qualquer sentido jurídico as antigas classificações relativas 

aos filhos – filhos legítimos, ilegítimos, legitimados, incestuosos, espúrios, adotivos, 

bastardos etc.197 

A Lei 9.263, de 1996, prevê que o planejamento familiar é direito de todo 

cidadão, e não apenas do casal, como referido na Constituição. Para os fins desta 

lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal198 e, porque não, pelo trisal. 

                                                             
195 CARDIN, Valéria Silva Galdino; GOMES, Luiz Geraldo do Carmo. Também somos família: da 
transparentalidade e da felicidade. Disponível em: 
<galdino.adv.br/site/artigos/download/page/2/id/243>. Acesso em: 05 dez. 2016. 
196 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: por ocasião da morte de Jean Calas (1763). Tradução 
de William Lagos. Porto Alegre, RS: L&PM, 2015 p. 37. 
197 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 650 
198 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 201. 
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3.7.1 Da filiação 

 

A família por muito tempo visava somente à procriação e não à felicidade. A 

família era patriarcal, hierarquizada, e somente o homem era responsável pelo 

sustento da casa. À mulher cabia a obrigação e o dever de cuidar da casa e dos 

filhos. Tudo isso começou a mudar a partir da revolução industrial, fazendo com que 

a mulher conquistasse o seu espaço no mercado de trabalho, alterando a estrutura 

familiar até que hoje não se fala em família, senão a formada por laços afetivos de 

carinho e amor199. 
Principalmente após o advento da nova Constituição o princípio norteador do 

Direito de Família passou a ser a afetividade. Basta dizer que, hoje em dia, a nossa 

legislação e o nosso Judiciário entendem como entidade familiar a família 

monoparental, a família anaparental, a família mosaico, a família unipessoal, a união 

estável, agora, depois da decisão histórica do STF, sem mais distinção entre homo e 

hétero, filiação por afetividade, entre outras. Ou seja, a base mestre dessas relações 

deverá ser o afeto200. 
Portanto, hoje não se fala mais em família, mas em famílias, que priorizam 

uma relação norteada pelo afeto que une seus integrantes. Tanto assim que já é 

pacífica a jurisprudência a reconhecer os laços afetivos da multiparentalidade. 
A juíza Ângela Gimenez201, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família de Mato Grosso (IBDFAM/MT), afirma que embora não se tenha legislação 

específica sobre o tema, a filiação afetiva tem amparo no artigo 1.539 do Código 

Civil. E a jurisprudência pátria tem aceitado as mudanças nas estruturas familiares, 

permitindo que se possa constar em um registro de nascimento paternidade ou 

maternidade dupla, se configurando em uma tripla filiação. 

                                                             
199 LOVATO, Ana Caroline; DUTRA, Marília Camargo. Projeto de Lei 6.583: Política Pública de 
Exclusão Social das Entidades Familiares Diversas da Tradicional Família Brasileira. UNISC. 2015. XI 
Seminário Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade. Disponível em: 
<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/14253/2696>. Acesso em: 03 jun. 
2016. 
200 LEITÃO, Fernanda de Freitas. União Poliafetiva. Por que não? Disponível em: <http://arpen-
sp.jusbrasil.com.br/noticias/100129558/artigo-uniao-poliafetiva-por-que-nao-por-fernanda-de-freitas-
leitao>. Acesso em: 30 maio 2016. 
201 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). Justiça do Mato Grosso 
autoriza dupla paternidade de adolescente. Disponível em 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5970> Acesso em: 20 set. 2015. 
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Maria Goretti Valadares202 afirma que a parentalidade há muito deixou de ter 

uma fonte exclusiva e que hoje ela pode ser derivada de uma presunção imposta 

pela lei (ex.: pai é o marido da mãe), da biológica (exame de DNA) e da afetividade 

(traduzida de maneira objetiva por meio dos atos inerentes do poder familiar – criar, 

educar e assistir). A doutrina e a jurisprudência reconhecem, sem qualquer 

questionamento, a existência dessas três formas de parentalidade, mas, por outro 

lado, muitos entendem que elas seriam excludentes. 

Esta não é a corrente dominante. Conforme julgados recentes203, as fontes de 

parentalidade podem coexistir. Sendo assim, uma pessoa pode ter dois pais ao lado 

de uma mãe, ou duas mães ao lado de um pai, como no caso em que a criança leva 

no registro tanto o nome do pai e mãe biológicos quanto do padrasto ou da 

madrasta. Assim, o mesmo entendimento deverá prevalecer em relação aos filhos 

eventualmente advindos de uma relação poliafetiva. Presente o projeto parental dos 

integrantes desta nova estrutura familiar deverá constar o nome de todos no registro 

de nascimento da criança. 

Mas não apenas as crianças biológicas devem ser objeto de atenção do 

aplicador do direito. A relevância da adoção na estrutura familiar é a de reafirmar o 

papel da família constitucional eudemonista, peculiarmente afetiva, eis que por si só 

os laços de hereditariedade não conferem, necessariamente, entre pais e filhos, a 

garantia do amor de todos os consectários que determinam o pleno desenvolvimento 

da pessoa no espaço familiar.204 

A parentalidade socioafetiva, de acordo com Ricardo Calderón, é reconhecida 

como elemento suficiente para consagração do vínculo parental, conforme já aceito 

pela jurisprudência e também pela literatura jurídica especializada. Sendo assim, a 

socioafetividade se perfila ao lado das filiações biológica, registral e adotiva, já que 

decorre de uma relação concreta, firmada por manifestações afetuosas praticadas 

por seus envolvidos.205 

 
                                                             
202 PONTES, Thaís; MÖLLER, Arthur; OLIVEIRA, Eduardo. Parentalidades simultâneas: agora é a 
regra. Revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. Belo Horizonte, ed. 29, 
out./nov. 2016, p. 10. 
203 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 12ª C.Cível - AC - 1381669-4 - Palmital -  Rel.: 
Denise Kruger Pereira – Unânime. D.E. 03.08.2016. 
204 OLIVEIRA, Luis Fernando Lopes de. Direito de Família e Princípio da Solidariedade. Curitiba: 
Juruá, 2014, p. 131. 
205 PONTES, Thaís; MÖLLER, Arthur; OLIVEIRA, Eduardo. Parentalidades simultâneas: agora é a 
regra. Revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. Belo Horizonte, ed. 29, 
out./nov. 2016, p. 09. 
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3.7.2 Do pensionamento 

 

Resolvida a crise do fim da relação poliafetiva, muitos dos pontos conflitivos 

existentes entre os integrantes desta relação familiar acabam se abrandando. Há, 

entretanto, duas questões que dificilmente se compõem no futuro, ainda que os 

companheiros, agora separadamente, hajam refeito suas vidas: de uma parte, a 

custódia e as visitas dos filhos e, de outra parte, a quantia e o pagamento da 

pensão.206 

Nesta seara há de ser discutida a questão do pensionamento aos filhos 

bilógicos e afetivos, bem como em relação aos ex-companheiros, observando-se 

que, conforme anúncio de tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) 898060, proferido pela Ministra Cármen Lúcia, foi admitida a coexistência de 

parentalidades simultâneas: “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitantemente baseado na origem biológica, com todas as suas consequências 

patrimoniais e extrapatrimoniais”. 

A dissolução da união estável poliafetiva, havendo filhos menores ou 

incapazes, deverá necessariamente dispor sobre eventual pensão alimentícia, caso 

os mesmos sejam considerados filhos dos envolvidos nesta entidade familiar.  

 

3.7.3 Da guarda 

 

A guarda, conforme disposição do Código Civil Brasileiro, poderá ser 

unilateral ou compartilhada. Será unilateral quando atribuída a apenas um dos 

genitores ou a alguém que o substitua. Por guarda compartilhada compreende-se a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que 

não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

Trata-se de dispositivos legais formulados antes da nova concepção de 

multiparentalidade que domina o cenário jurídico. Atualmente esta guarda pode ser 

compartilhada não apenas entre pai e mãe no sentido estritamente legal, mas 

                                                             
206 LASARTE, Carlos. A pensão derivada da separação ou do divórcio na experiência espanhola. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p.100.  
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também entre os pais afetivamente considerados – cujo nome conste ou não do 

registro civil do menor. 

A guarda deverá ser concedida àquele que melhor atenda aos interesses da 

criança e do adolescente, sendo imprescindível que seja analisado cada caso, 

conforme os laços de afinidade entre os envolvidos. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no 

final do ano de 2016, no leading case RE 898060207: “A paternidade socioafetiva, 

declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de 

filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 

próprios". 

Naqueles autos havia disputa de guarda de um menor entre seu pai afetivo e 

o seu pai biológico, tendo prevalecido o direito de guarda ao primeiro. Entendeu 

aquele Tribunal pela aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade 

e do melhor interesse do menor. 

Outro não deverá ser o entendimento dispensado às famílias poliafetivas que 

eventualmente venham a se dissolver. Eventuais filhos menores deverão 

permanecer, sempre que possível, em guarda compartilhada com seus pais 

biológicos e afetivos, conforme os laços familiares que estejam presentes entre os 

mesmos. 

 

3.7.4 Da visitação 

 

A visitação de filho menor, pelos pais separados e que não detém a guarda, 

deverá ser apta a contribuir na atividade do poder parental e a aperfeiçoar os 

vínculos afetivos, instalando, a seu tempo próprio, desenvolvimento saudável do 

infante no espaço íntimo da convivência familiar.208 

O direito dos filhos de serem visitados pela mãe ou pelo pai não guardião é 

direito garantido pela Constituição, tornando um direito/dever dos pais em dar 

continuidade na convivência com os filhos, sob pena de abandono afetivo/moral.  O 

direito de visitas, decorrente do direito à convivência familiar, alicerçando-se na 
                                                             
207 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 898060. Rel. Min. Luiz Fux. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=48030
92&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
208 ALVES, Jones Figueirêdo. Direito de convivência com o filho não se limita a mera visita. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-fev-26/jones-figueiredo-direito-convivencia-filho-nao-
limita-mera-visita>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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necessidade de cultivar o afeto na relação paterno-filial, e de manter um convívio 

familiar real, efetivo e eficaz, mesmo não havendo coabitação. Diante de uma 

desunião, a finalidade desse instituto é a manutenção de uma natural e adequada 

comunicação do filho com o pai ou mãe com quem não convive, para fomentar e 

consolidar os vínculos paterno ou materno-filiais, aproximando, quanto possível, o 

contato que existiria no seio da família unida.209 

A multiparentalidade está diretamente relacionada ao direito de visitação entre 

os genitores, garantindo ao menor conviver com aqueles que lhe garantam proteção, 

amor e o aconchego que só os pais afetivos, independentemente da coincidência 

biológica, podem garantir. 

 

 

 

                                                             
209 DILL, Michele Amaral; CALDERAN, Thanabi Bellenzier. A importância do papel dos pais no 
desenvolvimento dos filhos e a responsabilidade civil por abandono. Data de publicação: 17 jan. 
2011. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/artigos/703/A+import%C3%A2ncia+do+papel+dos+pais+no+desenvolvime
nto+dos+filhos+e+a+responsabilidade+civil+por+abandono+>. Acesso em: 22 jan. 2017. 



 
86 

4 DOS DIREITOS PATRIMONIAIS NA FAMÍLIA POLIAFETIVA 
 

Nenhuma família se inicia, ou deveria iniciar-se, com o pensamento voltado 

aos seus efeitos patrimoniais. Mas trata-se de realidade inconteste. Cedo ou tarde a 

família se esbarra em direitos imobiliários, direitos previdenciários, com planos de 

saúde, com a Receita Federal, dentre outros. 
A sociedade conjugal não tem personalidade própria frente aos cônjuges nem 

frente a terceiros e todos os conflitos se resolvem reconhecendo direitos e atribuindo 

obrigações a cada um dos cônjuges ou conviventes.210 
Segundo Fabiana Domingues Cardoso a sociedade conjugal pode ser 

compreendida como uma espécie de sociedade civil, desprovida de personalidade 

jurídica, e sua natureza jurídica se reveste de preceitos contratuais que se misturam 

com regras institucionais e outras características existentes apenas na família, 

devendo ser identificada como um negócio jurídico familiar.211 
Assim, os membros de toda entidade familiar arcam com responsabilidades 

próprias de uma sociedade e assumem obrigações com credores, enfrentando as 

mais diversas despesas na manutenção do imóvel aonde convivem, com eventual 

prole e na aquisição dos mais diversos bens. 
Em geral, a informalidade das uniões livres leva as partes a não procederem 

aos registros formais daquilo que tacitamente fazem: comunhão de vida e de 

interesses. A vida e o esforço comum acarretam propósitos de cooperação. 

Estabelece-se então uma sociedade conjugal de fato. É o que se vai constituindo 

pouco a pouco, é algo nascido do fato, ou criado pelo fato, ao contrário do 

casamento civil, cujas regras e consequências são predeterminadas.212 
O tema é polêmico e a doutrina se divide. Há quem entenda213 que na 

eventual (e remota) possibilidade de subsistência da declaração de vontade 

manifestada pelas partes nas já lavradas escrituras públicas de união poliafetiva, 

teremos, no máximo, o reconhecimento de uma sociedade de fato (ou sociedade em 

                                                             
210 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 742. 
211 CARDOSO, Fabiana Domingues. Regime de bens e pacto antenupcial. São Paulo: Método, 
2011, p. 55. 
212 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
88. 
213 ROSALINO, Cesar Augusto. União poliafetiva: ousadia ou irresponsabilidade? Revista Jus 
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3344, 27 ago. 2012. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/22501/uniao-poliafetiva-ousadia-ou-irresponsabilidade>. Acesso em: 23 
nov. 2016. 
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comum), cujos efeitos restringem-se aos aspectos patrimoniais, sem quaisquer 

reflexos no âmbito sucessório, previdenciário, alimentar, ou familiar, sendo eventuais 

conflitos dirimidos pelo juízo cível, em conformidade com o direito obrigacional. 
Felizmente não há unanimidade em discussão jurídica e há entendimento214 

de que as uniões afetivas plúrimas, múltiplas, simultâneas e paralelas têm ornado o 

cenário fático dos processos de família, com os mais inusitados arranjos, entre eles, 

aqueles em que um sujeito direciona seu afeto para um, dois, ou mais outros 

sujeitos, formando núcleos distintos e concomitantes, muitas vezes colidentes em 

seus interesses e que todos merecem especial proteção do Estado. 
Neste mesmo sentido caminham os casais poliafetivos que ainda não tem 

reconhecido o direito ao matrimônio institucionalizado, mas que efetivamente 

participam de verdadeira comunhão de direitos e obrigações. 
 

4.1 DO REGIME DE BENS 

 

O regime matrimonial de bens pode ser conceituado como sendo o conjunto 

de regras relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes da 

entidade familiar, sendo as suas normas, em regra, de ordem privada.215 

Apesar de não haver matrimônio poliafetivo, o conceito também se aplica às 

uniões estáveis, e, consequentemente, às uniões poliafetivas tratadas neste 

trabalho. São regras dispostas no Código Civil de 2002 a partir do art. 1.639 e que 

servirão de subsídio ao julgador quando enfrentar casos práticos envolvendo casais 

em poliamor. 

Além disso, também deverão ser levadas em consideração as disposições 

patrimoniais expressas em eventuais escrituras públicas declaratórias firmadas entre 

as partes no exercício de sua autonomia privada. 

Todas as regras a respeito desse tratamento patrimonial (arts. 1.639 a 1.652), 

preceitos relacionados com o pacto antenupcial (arts. 1.653 a 1.657), bem como 

regras especiais quanto aos quatro regimes previstos: comunhão parcial (arts. 1.658 

a 1.666), comunhão universal (arts. 1.667 a 1.671), participação final nos aquestos 

                                                             
214 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1157273/RN, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, publ. 7-
6-2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200901892230&dt_publicacao=07/0
6/2010>. Acesso em: 15 out. 2016. 
215 TARTUCE, Flávio. Direito civil. v. 5. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 128. 
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(arts. 1.672 a 1.686) e separação de bens (arts. 1.687 e 1.688) incidem para 

entidades familiares que vivam em poliafetividade, sem qualquer distinção, apenas 

adaptando a interpretação quanto ao número de pessoas participantes desta 

sociedade conjugal. 

Nesse sentido já decidiram os tribunais pátrios em relação a famílias 

paralelas, devendo-se agora estender a interpretação às famílias poliafetivas.  

Diversas decisões analisadas observam que o reconhecimento da união 

estável exige demonstração de convivência pública, contínua e duradoura entre o 

homem e a mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem 

como que inexistam impedimentos à constituição dessa relação. 

No entanto, em um dos casos analisado em tópico próprio, o de cujus, mesmo 

não estando separado de fato da esposa, manteve união estável com a apelante por 

mais de 15 (quinze) anos, o que caracteriza a família paralela, fenômeno de 

frequência significativa na realidade brasileira. O não reconhecimento de seus 

efeitos jurídicos traz como consequências severas injustiças. Nas palavras do Des. 

Lourival Serejo: "Se o nosso Código Civil optou por desconhecer uma realidade que 

se apresenta reiteradamente, a justiça precisa ter sensibilidade suficiente para 

encontrar uma resposta satisfatória a quem clama por sua intervenção."216 

Importante trazer à colação a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do 

Maranhão: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO 
C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. POSSIBILIDADE. 
SUJEIÇÃO AO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. 
A pluralidade de famílias consagrada pelo Constituição Federal permite que 
se reconheça uma entidade familiar, organizada e constituída paralelamente 
a outra que atenda aos mesmos pressupostos. 2. Relação de afeto que 
reclama reconhecimento judicial como forma de respeito ao princípio 
da dignidade da pessoa humana e ao pluralismos dos núcleos 
familiares. 3. Não ofende a lei nem a monogamia o reconhecimento de 
uniões estáveis paralelas que se mantiveram públicas e duradouras 
por 28 anos consecutivos, com o conhecimento recíproco. 
Peculiaridade justificada por princípios constitucionais. 4. A 
Constituição Republicana dispõe, em seu artigo 226: A família, base da 
sociedade, terá especial proteção do estado. Nessa previsão constitucional 
não há eleição de uma família especial para merecer proteção legal, 
nem poderia, diante da opção pluralista do nosso Estado de Direito e 
por tratar-se de norma inclusiva, com extensão a todas as formas de 
família. 5. Sendo uma das hipóteses que excetuam a regra geral de 
comunicabilidade dos bens, a sub-rogação deve ser suficientemente 

                                                             
216 BRASIL. Tribunal de Justiça do Maranhão. Ap 0000632015, Rel. Desembargador(a) MARCELO 
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/06/2015, D.E. 12/06/2015. 
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provada pela parte a quem interessa, sob pena de não ser reconhecida. 6. 
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar de 
acordo com os critérios constantes nas alíneas a, b e c do § 3º, do art. 20, 
do CPC. 7. Apelação parcialmente provida217. Grifou-se  

 

As famílias paralelas estão presentes em todas as regiões do país, mas em 

alguns Tribunais não se encontrou nenhuma decisão favorável à formação das 

famílias paralelas ou simultâneas. Reconhece-se a sua existência, mas nega-se 

efeitos às mesmas, com fulcro em um alegado princípio da monogamia. 

Esta segunda corrente defende que não pode ser reconhecida uma união 

estável paralela a um casamento, uma vez que o direito matrimonial estaria regido 

pelo princípio da monogamia.218 Nesta ótica, o direito de família não albergaria 

nenhuma relação paralela e eventuais reclamações judiciais devem ser 

exclusivamente tratadas nas varas cíveis, regidas pelas normas do direito 

obrigacional. 

Alguns desembargadores apresentam-se mais sensíveis à realidade dos fatos 

apresentados do que propriamente a um não escrito princípio da monogamia. Com 

esta linha de pensamento a Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu a existência de duas relações 

estáveis concomitantes e paralelas. Situação que era de ciência de todas as partes 

e era aceita por todos, inclusive por ambas as mulheres. No caso apresentado, uma 

das companheiras chegou a reconhecer, na certidão de óbito, que o de cujus 

convivia maritalmente com ela (declarante) e com a ora embargada nos autos.219 

Nestas situações de reconhecimento de uniões paralelas os Tribunais tem 

decidido pela aplicação do regime da comunhão parcial de bens e a divisão 

proporcional ao número de integrantes da relação afetiva. Portanto, entende-se que 

esta deverá ser a solução mais justa a se aplicar em relação ao patrimônio advindo 

de uma família poliafetiva. 

 

 

                                                             
217 BRASIL. Tribunal de Justiça do Maranhão. Ap no(a) Ap 026359/2013, Rel. Desembargador(a) 
LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/09/2014, D.E. 
26/09/2014. 
218 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70070532478, Sétima 
Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/08/2016. 
219 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 914559-5/02, Rel. Desembargadora Ivanise 
Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível em Composição Integral, julgado em 05/08/2016, DJe 
18/08/2016. 
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4.2 DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS E DOS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

Atualmente, os tribunais quando concedem o rateio da pensão por morte 

entre a viúva e a concubina, em sua maioria, são para as concubinas ditas de boa-

fé, ou seja, aquelas que desconhecem a outra relação de seu companheiro. Em 

alguns casos mostra-se evidente que o homem enganou as duas mulheres, 

mantendo uma vida dupla por um longo período. Também há casos em que o 

homem, por muitos anos, mantém duas mulheres, em cidades distintas ou não, com 

o conhecimento e aceitação delas, sem que exista em ambas o sentimento de 

infidelidade. Nesse caso, seria injusto que favorecesse uma relação em detrimento 

de outra, por esse motivo, concede-se o rateio da pensão entre as duas mulheres.220 

Nessa linha de raciocínio, o reconhecimento de direitos previdenciários 

decorrentes de concubinato impuro depende de uma série de requisitos que 

demonstrem cabalmente a existência de dois relacionamentos (casamento e 

concubinato) que em praticamente tudo se assemelhem, faltando ao segundo tão-

somente o reconhecimento formal. Deve ser levado o efetivo "ânimo" de constituição 

de uma unidade familiar para fins de proteção mútua e estatal, com suas respectivas 

variáveis, tais como eventual dependência econômica, tempo de duração da união, 

existência de filhos, etc. Do contrário, entendem os Tribunais que deve prevalecer o 

interesse da família legalmente constituída.221 

Neste sentido foram encontradas inúmeras decisões do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região: 

 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE 
DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. 
PENSÃO RATEADA. SENTENÇA REFORMADA. JUROS MORATÓRIOS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERIDOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Para a 
obtenção do benefício de pensão por morte, deve a parte interessada 
preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à 
data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e 
desta Corte. 2. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do 
art. 1.723 do Código Civil, a união estável existe quando o casal mantém 
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituir família. 3. Comprovada a existência de união estável, a 
dependência econômica da corré, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei nº 
8.213/91, é presumida. 4. Embora o de cujus mantivesse o vínculo jurídico 

                                                             
220 COELHO, Nathalia. A possibilidade do rateio da pensão por morte entre a viúva e a 
concubina.  Disponível em: <https://nathaliascoelho.jusbrasil.com.br/artigos/360590051/a-
possibilidade-do-rateio-da-pensao-por-morte-entre-a-viuva-e-a-concubina>. Acesso em: 22 set. 2016. 
221 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELREEX 0039568-41.2005.404.7100, 
SEXTA TURMA, Relator para Acórdão João Batista Pinto Silveira, D.E. 17/09/2010. 
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formal com a esposa, a prova testemunhal confirma o relacionamento 
público e notório com a corré. 5. Por mais que esteja em nosso 
ordenamento a prestigiada monogamia, não se pode fechar os olhos à 
realidade, deixando desamparada a corré, que, não obstante a 
inexistência de vínculo formal com o de cujus, estava em igualdade de 
condições com a esposa. Este entendimento não traz consignada a 
validação da duplicidade de relações maritais; pretende-se, apenas, 
por princípio de justiça, regular as consequências das circunstâncias 
fáticas, evitando-se deixar à margem da proteção jurídica a apelante, 
que tinha vida em comum more uxorio com o segurado. 6. As normas 
que versam sobre correção monetária e juros possuem natureza 
eminentemente processual, e, portanto, as alterações legislativas referentes 
à forma de atualização monetária e de aplicação de juros, devem ser 
observadas de forma imediata a todas as ações em curso, incluindo aquelas 
que se encontram na fase de execução. 7. Visando não impedir o regular 
trâmite dos processos de conhecimento, firmado em sentença, em apelação 
ou remessa oficial o cabimento dos juros e da correção monetária por 
eventual condenação imposta ao ente público, a forma como será apurada 
a atualização do débito deve ser diferida (postergada) para a fase de 
execução, observada a norma legal em vigor. 8. Determina-se o 
cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de 
implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental 
que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da 
sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/2015, sem a 
necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo)222. Grifou-
se  

 

Neste mesmo sentido: 
 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE 
ESPOSA E CONCUBINA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
COMPROVAÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Inconteste a qualidade de 
segurado do instituidor da pensão, presumida a dependência econômica da 
esposa e demonstrada a união estável entre a concubina e o de cujus, é de 
ser mantida a sentença que determinou que o benefício seja rateado 
em 50% entre ambas, a contar da DER. 2. Determina-se o cumprimento 
imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o 
benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser 
efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu 
previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo 
executivo autônomo (sine intervallo)223. Grifou-se  

 

E ainda: 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPANHEIRA. DUAS 
UNIÃO ESTAVEL. COMPROVAÇÃO. Tenho que deve ser afastada a 
alegada impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis 
concomitantes, quando gritantes os fatos em contrário, como no caso 
concreto. Não creio que a quebra do dever de lealdade ou o primado do 
princípio monogâmico sejam obstáculo a que se faça justiça, em nome 
de uma eticidade que se mostra cambiante dia a dia. Destarte, tanto 
Maria Luiza como Zaira devem dividir a quota disponível da pensão deixada 
por José, em partes iguais. Havendo dependente legal do militar, cabe 

                                                             
222 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AC 0008097-54.2016.404.9999, SEXTA 
TURMA, Relatora Vânia Hack De Almeida, D.E. 17/08/2016. 
223 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AC 5031608-64.2014.404.9999, SEXTA 
TURMA, Relator João Batista Pinto Silveira, D.E. 09/05/2016. 
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determinar que a pensão para as conviventes seja estabelecida, no 
momento, no percentual de 50% do valor da pensão instituída pelo ex-
militar, permanecendo a outra cota de 50% do valor da pensão reservada 
até o trâmite do procedimento administrativo, sob pena de configurar 
enriquecimento sem causa e o pagamento em duplicidade do amparo224. 
Grifou-se 

 

E mais: 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO 
POR MORTE. COMPANHEIRA. RATEIO COM VIÚVA E FILHA. 
POSSIBILIDADE QUANDO FORTEMENTE COMPROVADA A UNIÃO 
ESTÁVEL E O ÂNIMO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. 
INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À companheira que comprove união 
estável como entidade familiar é dado pleitear pensão por morte de militar, 
em rateio com outros beneficiários que façam jus ao amparo. 2. A 
hermenêutica jurídica tem-se inclinado a uma interpretação menos fixada na 
literalidade da lei, não sendo correto compreender as leis referentes às 
pensões militares de forma desarmônica aos princípios regidos pela 
Constituição Federal. 3. Quanto ao termo inicial do adimplemento das 
parcelas vencidas, deve ser considerada a data do requerimento de 
habilitação da companheira na via administrativa. 4. Honorários 
advocatícios estabelecidos conforme art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de 
Processo Civil, considerando as particularidades do caso concreto. 5. 
Apelação da União e remessa oficial providas em parte225. Grifou-se  

 

Também em relação a este aspecto, nem todos os julgadores coadunam da 

mesma linha de pensamento, havendo quem prefira proteger a esposa traída, 

mesmo que com seu consentimento, durante longos anos, beneficiando-a em 

detrimento da concubina. 

Nesta esteira caminha a atual jurisprudência do STJ, entendendo que as 

relações de concomitância, isto é, em que há simultânea relação matrimonial e de 

concubinato, por não se amoldarem ao modelo estabelecido pela legislação 

previdenciária, nem pela Constituição Federal, não são capazes de ensejar união 

estável. Para esta corrente, a coexistência do casamento constitui elemento que 

impossibilita o reconhecimento da relação mantida entre um homem e sua 

companheira, já que, não demonstrado o rompimento do vinculo matrimonial com a 

esposa.226 

                                                             
224 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELREEX 5002868-07.2012.404.7109, 
QUARTA TURMA, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 08/04/2016. 
225 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELREEX 5005742-20.2011.404.7102, 
TERCEIRA TURMA, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 08/06/2012. 
226 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AC 0000777-12.2006.404.7118, SEXTA 
TURMA, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 05/05/2011. 
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Em outro caso analisado, seguindo precedentes do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça, o Relator Celso Kipper afirma que reconhece-se à 

companheira de homem (a) casado, separado de fato ou de direito, (b) divorciado ou 

(c) viúvo, o direito à percepção de benefícios previdenciários decorrentes de seu 

falecimento, concorrendo com a esposa, ou até mesmo a excluindo da participação. 

Mas que a autora, tendo convivido com homem casado, sem que este estivesse 

separado de direito ou de fato da esposa, não pode ser considerada companheira, 

mas simples concubina, não possuindo, portanto a condição de dependente 

previdenciária a ensejar a concessão do benefício previdenciário de pensão por 

morte do segurado.227 

Em outros julgados, os desembargadores optaram por estabelecer um padrão 

de punibilidade à concubina, mesmo reconhecendo a união dúplice: 
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. Verificando-se a constância de 
casamento, de fato e de direito, concomitante a concubinato, notadamente 
quando o concubino tinha ciência do casamento do outro concubino, defere-
se pensão por morte somente ao cônjuge, ainda que presente dependência 
econômica. Precedentes228.  

 

Os julgados apresentados tratam especificamente das famílias paralelas. Nas 

pesquisas realizadas não se encontrou nenhum julgado específico envolvendo 

famílias poliafetivas, razão pela qual não foram abordadas decisões neste sentido. 

Mas por ilação entende-se que deverá prevalecer a afetividade e a situação 

fática apresentada aos juízes pátrios, no caso concreto. Restando demonstrado 

relacionamento duradouro, estável e contínuo entre mais de duas pessoas, revestido 

de todos os requisitos que caracterizam uma união estável constitucionalmente 

protegida, impõe-se, por questão de justiça, na concessão do rateio do benefício 

previdenciário eventualmente pleiteado. 

 

4.3 DOS PLANOS DE SAÚDE 

 

Apesar de a saúde privada suplementar ser um setor regido pelo direito 

privado e depender da formação de relação jurídica contratual, não escapa do 

                                                             
227 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELREEX 2002.71.08.001192-6, SEXTA 
TURMA, Relator Celso Kipper, D.E. 11/01/2011. 
228 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AC 5002889-52.2013.404.7107, SEXTA 
TURMA, Relator Marcelo De Nardi, D.E. 03/11/2016. 
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monitoramento do Poder Público. Justifica-se, pois, a saúde goza de status de 

Direito Fundamental e Social, como dispõe a Constituição Federal em seus artigos 

6º e 196, respectivamente. Porém, importante salientar que não pode ser imputado à 

saúde privada suplementar um dever constitucional que pertence ao Poder Público, 

assim, a prestação compulsória pertence somente a este.229 

Além da perspectiva constitucional, é possível vislumbrar a família sob a ótica 

do instrumento de afirmação da realização pessoal do ser humano, valorizados os 

seus aspectos espirituais e o desenvolvimento de sua personalidade, diferente da 

feição patrimonial também existente.230 

Saúde é um estado físico, psíquico e social capaz de possibilitar à pessoa 

viver em condição sadia e sã. É, também, o oposto de doença, que, não curada, 

pode conduzir à morte. Segundo a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas mera ausência de doenças.231 

Consequentemente, garantir aos integrantes da família poliafetiva o devido 

reconhecimento como entidade familiar proporciona aos mesmos o exercício de um 

dos direitos que condiciona sua saúde. 

Os planos de saúde dispõem de várias opções de acesso, como os módulos 

familiares, nos quais são beneficiados os entes de uma determinada família. Porém, 

a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656, de 03 de junho de 1.998) não define o 

conceito de entidade familiar. Tal conceito é disposto na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional civil.232 

E é a partir do direito de ser feliz que se defende o cadastramento como 

dependentes, perante os planos de saúde, de todos os membros integrantes da 

família poliafetiva, bem como de sua eventual prole. 

 

4.4 DA RUPTURA 

 

Se é verdade que a jurisprudência já negou efeito jurídico às uniões livres, é 

certo que, em reparação dessa injustiça, afiguram-se duas soluções, em seu 

                                                             
229 MARY, Mansoldo. União homoafetiva e os planos de saúde. jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.arcos.org.br/artigos/uniao-homoafetiva-e-os-planos-de-saude/>. Acesso em: 15 jan. 
2015. 
230 FARIAS, Cristiano Chaves de Farias. Redesenhando os contornos da dissolução do casamento. 
In: Afeto, ética, família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 112-113. 
231 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 597. 
232 MARY, Mansoldo, op. cit. 
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benefício: uma, atribuindo à companheira, que prestou, por muito tempo, serviços 

domésticos ao concubino, direito a salários; outra, conferindo participação no 

patrimônio adquirido pelo esforço comum, dada a sociedade de fato entre os 

concubinos, que redundou na Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, baseada 

em quase uma dezena de julgados, de 1946 a 1963, do teor seguinte: “Comprovada 

a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução 

judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.233 

Desde o século passado muito se avançou em direito de família e 

hodiernamente não se sustenta mais a necessidade da companheira comprovar sua 

efetiva contribuição para a formação do patrimônio comum. E também não há de 

sustentar-se esta teoria em famílias poliafetivas. 

Soam absurdas as palavras de Arnold Wald234, em exame da evolução 

jurisprudencial sobre a concubina ao afirmar que o Min. Orosimbo Nonato, em seu 

voto teria esclarecido que: “É evidente que a qualidade só de amásia, a convivência 

more uxório, não basta a atribuir à mulher qualidade de sócia ou meeira. Ela pode 

ser apenas amásia, como pode ser, ainda, serviçal ou sócia (RF CIX/415)”. 

Partindo-se do pressuposto de que não há registros de casamentos 

poliafetivos no Brasil, e considerando a existência já documentada de pelo menos 10 

escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva, o assunto será abordado tendo 

como foco a ruptura da união estável poliafetiva. 

E a solução juridicamente mais adequada para as questões pessoais e 

patrimoniais decorrentes do fim de uma entidade familiar poliafetiva é o 

enquadramento deste tipo de relação como espécie do gênero união estável. 

A dissolução pode ser amigável ou litigiosa. A dissolução amigável pode ser 

exteriorizada em instrumento público ou particular, no qual os companheiros, para 

prevenir o litígio, definam o que consentiram acerca do eventual pagamento de 

alimentos, da guarda dos filhos e respectivo direito de convivência, da partilha dos 

bens comuns. 

Havendo filhos menores ou incapazes esta dissolução, mesmo que amigável 

deverá necessariamente, ser processada perante uma das Varas de Família, com a 

presença obrigatória do Ministério Público. 

                                                             
233 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 184. 
234 WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 611-612. 



 
96 

Neste caso, além do pedido de dissolução deverá haver pedido de declaração 

incidental da existência da relação jurídica de união estável poliafetiva. 

As escrituras públicas declaratórias de poliafetividade, apesar de não 

constituírem nenhum matrimônio, possuem eficácia de manifestação livre de 

vontade entre as partes e poderão ser utilizadas em eventual processo judicial 

litigioso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo da história, percebeu-se que as incontáveis transformações sociais 

culminaram não apenas na modificação da estrutura do corpo social, mas também, 

na alteração das relações de âmbito privado. 

A família, que outrora era observada sob a perspectiva institucionalizada, 

marcada por características puramente patrimoniais, procriacionais, bem como por 

relações hierárquicas e de domínio do masculino sobre o feminino, hodiernamente é 

reconhecida como sendo um instrumento de concreção da dignidade daqueles que a 

compõe, contemplando os preceitos de igualdade e solidariedade. 

Vislumbrou-se que o modelo ideal de conjugalidade pautado em relações 

monogâmicas surgiu com a necessidade de perpetuação da propriedade privada, 

bem como da submissão da mulher em relação ao homem. Os movimentos 

feministas, ao questionarem os papéis hierarquizados e perpetuados pelo modelo 

patriarcal, questionaram, também, a estruturação do modelo tradicional de família, 

importando em significativa alteração de paradigmas. 

A Constituição de 1988, ao reconhecer e tutelar a pluralidade de arranjos 

familiares, não limitou o conceito de família, sendo crível que, em observância aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, do afeto e da 

igualdade, que tais arranjos sejam reconhecidos e tutelados pelo Estado. 

Infere-se que, assim como em determinado momento histórico, a pluralidade 

das entidades familiares era invizibilizada e marginalizada, primando-se 

exclusivamente pelos vínculos oriundos do casamento, hoje existe a deslegitimação 

das uniões poliafetivas. 

Desta feita, o referido arranjo familiar que, assim como as uniões 

monogâmicas, é marcado pela solidariedade e pelo afeto, não deve ser considerado 

como mera sociedade de fato, mas sim, como a união de pessoas que, em busca da 

concretização do próprio ideal de felicidade e satisfação pessoal, se relacionam 

afetivamente, observando o respeito e a lealdade, para compartilhar planos e 

projetos em comum, materializando-se, por consequência, em uma verdadeira 

família. 

Isto porque as relações poliafetivas sempre existiram, nas mais diversas 

regiões do país e independentemente da religião professada por seus integrantes. 

No entanto, ficavam às margens da proteção Estatal. A despeito destas lacunas 
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legislativas a dinâmica da sociedade vem impondo ao Estado e ao Judiciário, por 

meio do Conselho Nacional de Justiça, a se pronunciar sobre o assunto. 

Em virtude dessa necessidade, algumas pessoas, buscando garantir seus 

direitos da personalidade, bem como direitos patrimoniais, têm procurado 

preventivamente os Tabelionatos de Notas para deixarem registrada publicamente 

sua vontade. 

Para que a dignidade da pessoa humana, tão almejada por todos, esteja 

presente, deve-se respeitar e dar oportunidades às pessoas para viverem da 

maneira como melhor lhes convier. Trata-se de verdadeira teoria contemporânea de 

Justiça. Trata-se de necessidade vital para que um ser humano goze de uma vida 

feliz e realmente digna. 

A família monogâmica aparentemente atende às exigências e necessidades 

da maioria da sociedade, mas não de todos. E é imperativo que isso seja respeitado 

e disciplinado pela legislação brasileira. 

A discussão sobre as famílias poliamorosas ou poliafetivas ainda não chegou 

aos tribunais e descabe ao jurista realizar um juízo prévio e geral de reprovabilidade 

frente a formações conjugais plurais e muito menos subtrair qualquer sequela à 

manifestação de vontade firmada livremente pelos seus integrantes. 
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