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Uniões poliafetivas 

 

1. Resumo 

 

O presente estudo tem por objetivo discutir e apresentar as muitas opiniões sobre as 

uniões compostas por mais de dois indivíduos, as chamadas uniões estáveis 

poliafetivas, tendo como acontecimento inspirador da pesquisa o registro na cidade 

de Tupã da união entre um homem e duas mulheres.  

 

Contudo, tal estudo antes de abordar o tema principal analisou temas que são a 

gênese das uniões poliafetivas, quais sejam: a família, o concubinato e a união 

estável.  

 

2. Introdução 

 

Existentes destes os primórdios na vida humana, quando eram mais animais do que 

homens, estes relacionamentos plúrimos venceram o tempo, a história, a moral e 

tanto mais, para ainda existirem nos dias de hoje. São comuns em alguns países 

africanos e países de religião muçulmana, onde há a aceitação da poligamia. 

 

O caso brasileiro foi noticiado em maio de 2012, quando um trio, formado por um 

homem e duas mulheres, apresentou-se perante a Tabeliã Cláudia do Nascimento 

Domingues, do Cartório de Notas e Protestos do município de Tupã, a fim de 

registrar a união estável entre os três indivíduos. Deste ato surgiu uma Escritura 

Pública de União Poliafetiva1. 

 

3. Objetivos  

 

Busca-se, primeiramente, a realização de um estudo sobre a base da sociedade, 

que é a família, descrita na Constituição Federal: “Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”.  

                                                 
1
 ALEXANDRE, Roberto. Trio registra união em cartório de Tupã. O Estado de São Paulo. 

Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/geral,trio-registra-uniao-em-cartorio-de-
tupa,921115,0.htm. Acesso em 16 fev. 2013. 
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Washington de Barros Monteiro cita Angel Ossório para demonstrar tamanha a 

influência da entidade familiar na formação e mantença do Estado: “onde há fortes e 

sadios núcleos familiares, marcham os povos da melhor forma; onde a família se 

desagrega, tudo soçobra”.2 

 

Na sequência, traz-se um estudo sobre a evolução dos relacionamentos não-

matrimonializados, quais sejam, o concubinato e a união estável. O estudo seja 

divido considerando-se o período anterior ao Código Civil de 1916, a vigência deste 

diploma legal, a promulgação da Constituição Federal e do Código Civil de 2002. 

 

Por fim, é estudada de forma intensa a união poliafetiva. Trata-se dos polêmicos 

aspectos envolvendo esta nova modalidade de família, não assim entendida por 

alguns juristas, na seara jurídica, econômica e social.  

 

4. Metodologia 

 

A fim de constituir um trabalho denso no que tange aos aspectos multidisciplinares 

que cercam o tema proposto, faz-se uso de intensa bibliografia. Literaturas, 

pesquisas, teses, doutrinas, julgados e pareceres foram a pedra fundamental que 

sustenta o desenvolvimento desta pesquisa. Contudo são utilizados como 

importante complemento a presença em palestras e discussões atinentes ao tema, 

bem como importante atenção às diferentes mídias dissipadoras de informação. 

 

5. Desenvolvimento  

 

Pretende-se com o desenvolvimento do estudo reunir uma gama de informações e 

argumentos, não com o intuito doutrinador, já que são princípios desta pesquisa a 

não imposição de pensamento ou opinião, mas sim com o propósito maior de ofertar 

aos que buscam conhecimento uma visão não discriminatória ou odiosa sobre a 

realidade clara das relações poliafetivas e todos os aspectos jurídicos, científicos e 

sociais que as rodeiam.  

 

                                                 
2
 MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil: 

direito de família. 40. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2.  p. 21. 
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6. Resultados Preliminares 

 

A discussão sobre a caracterização da união estável poliafetiva ainda carece de 

julgados e doutrina tratando do tema. Por tal motivo, esta pesquisa vanguardista 

elencou com base na boa doutrina familiarista, nacional e internacional, argumentos 

para que as famílias objeto deste estudo possam ser reconhecidas como tal e 

receberem o manto protetor do Estado no que tange às suas garantias e direitos. 

 

Dentre as diversas obras consultadas, cabe a citação de Maria Berenice Dias ao 

tratar especificamente da famílias poliafetivas: “Não havendo prejuízo a ninguém, de 

todo descabido negar o direito de viver a quem descobriu que em seu coração cabe 

mais de um amor”.3 
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