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RESUMO

Aos 21 de agosto de 2012, na cidade de Tupã, interior de São Paulo, um homem e duas mulheres registraram escritura pública de união estável. À 
época, a tabeliã concluiu pela ausência de proibição legal, assim como pela possibilidade de efetivação dos princípios constitucionais da 
igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade, conferindo assim, legalidade ao ato. Recentemente, vários outros “trios” seguiram o 
mesmo exemplo. Em 2015, no Rio de Janeiro, ocorreu a primeira união estável poliafetiva homoafetiva do Brasil. Nesta oportunidade, três 
mulheres registraram escritura pública de união estável. Apesar da realidade dos fatos, a literatura e a própria opinião pública ainda se dividem. 
Para os teóricos do Direito de Família, tal união não seria possível, dado o caráter monogâmico dos relacionamentos como base familiar. Nesse 
passo, o projeto de pesquisa ora em execução, tem por objetivo geral analisar novos arranjos familiares, caracterizados pela prática da 
poliafetividade. Especificamente, pretende-se: i) conceituar família; ii) avaliar a natureza jurídica da monogamia; iii) conceituar poliafetividade e 
poliamorismo e; iv) avaliar a possibilidade de novos arranjos familiares diante da constitucionalização do Direito de Família. As técnicas de 
pesquisa utilizadas foram bibliográfica e documental. Até o momento, foi realizada ampla revisão sobre o tema, complementada pela compilação 
e análise da legislação e jurisprudência. Pretende-se ainda visitar os cartórios locais para averiguação da existência de arranjos familiares 
múltiplos em Boa Vista (RR) para constatação meramente numérica. Preliminarmente, foi possível inferir que: i) a família moderna deixou o 
paradigma obrigacional do Código Civil de 1916, para fundar-se no afeto; ii) a monogamia é um valor juridicamente tutelado, mas não um 
princípio de direito de família; iii) a poliafetividade pode ser considerada como uma única união entre mais de duas pessoas e o poliamorismo, 
como duas ou mais uniões em pares concomitantes; em ambos os casos produzindo efeitos jurídicos, e; iv) a possibilidade jurídica da 
formalização de uniões estáveis poliafetivas, pauta-se em lacunas da lei e na autonomia da vontade, equiparando-se tais uniões a sociedades de 
fato, onde a tutela jurídica recai principalmente sobre os aspectos patrimoniais da união; no mesmo caso, observam-se efeitos no âmbito da 
multiparentalidade, apesar desta não se basear exclusivamente na formalização da união estável.
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