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contanto que seja preto.” 

 
(Henry Ford) 

RESUMO 
 



 
 

A presente dissertação tem por objetivo analisar se há aplicabilidade da 

poliafetividade no Direito brasileiro ou se a monogamia é o bastião de proteção da 

família brasileira, devendo preponderar, até, a autonomia da vontade das partes. 

Pretende-se, por meio do procedimento exploratório, investigativo, bibliográfico e 

discursivo estabelecer qual caminho a família e o poliamor têm tomado em suas 

histórias, que se cruzam, para debater quais seriam os possíveis destinos de cada um 

em um direito constitucional brasileiro também com sua caminhada histórica própria. 

No primeiro capítulo aborda-se a caminhada da família no tempo, mostrando a 

evolução e reinvenções de seus próprios conceitos, tendo como parâmetro as 

modalidades de família antes e atualmente aceitas, pelas leis, Constituição e 

Sociedade, para tentar pensar quais seriam os possíveis formatos da família no futuro, 

passando pela ideia da escolha entre um conceito aberto ou fechado da mesma. Já no 

segundo capítulo se busca descortinar as pesquisas sobre o que é o poliamor, sem 

limitá-lo a um conceito específico, visto ser um fato social em construção que tem 

suas nuances a depender da localidade e cultura em que é inserida. Também se 

elucida posto o que o poliamor não é, diferenciando-o de outros tipos de 

relacionamento não monogâmicos presentes na sociedade ocidental, em maior ou 

menor grau, para fins de alinhamento de pensamentos.  Traz, ainda, à luz algumas 

questões como quais são suas modalidades mais conhecidas, principalmente o 

poliafeto e sua aspiração em ser considerado família, bem como qual a ética e os 

valores que regem quem pratica tal modalidade amorosa. Identifica-se no terceiro 

capítulo o palco em que se encontram o poliamor, a poliafetividade e a família sob a 

ótica do Direito brasileiro, com ênfase no Direito Constitucional. Nesse ponto se 

pretende rediscutir as mudanças da família e a poliafetividade como uma possível 

candidata a integrar o rol protetivo familiar, seguindo, para tanto, com a escada 

ponteana (existência, validade, eficácia) e a tridimensionalidade do Direito Realeana 

(fato, valor e norma), trazendo para comparativos se a poliafetividade se encaixa ou 

não como fato, se há elementos em comum com as demais famílias e o encaixe e 

desencaixe da mesma quanto aos princípios constitucionais, levando a pesquisa a 

debater a primeira decisão nacional, pelo CNJ, sobre o tema e as possíveis 

problemáticas ligadas à eficácia do seu reconhecimento. A partir das informações 

coletadas, pode-se entender que a família hoje caminha para, cada vez mais, se 

alinhar a uma ideia de projeto de vida e afetos, sendo tanto a poliafetividade quanto a 



monogamia expressões possíveis de família. Infere-se que, a possibilidade de 

reconhecimento da poliafetividade no Direito brasileiro é mais uma questão de 

mudança dos olhos dos intérpretes do que das normas que são lidas. 

 

Palavras-chave: Família, Poliamor, Poliafetividade, Monogamia, Tridimensionalidade do 
Direito. 

 



ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze whether polyaffection is applicable in Brazilian 

Law or whether monogamy is the bastion of protection of the Brazilian family, and should 

preponderate, even, the autonomy  of the will parts. It is intended, through the exploratory, 

investigative, bibliographic and discursive procedure research, to establish which way the 

family and the polyamory have taken in their histories, which intersect, in order to discuss 

which would be the possible destinies of each one in a constitutional Brazilian law also with 

its own historical walk. The first chapter deals with the family's progress in time, showing the 

evolution and reinventions of its own concepts, having as a parameter the family modalities 

before and currently accepted by the laws, Constitution and society, to try to think about what 

possible formats of the family in the future, going through the idea of choosing between an 

open or closed concept of it. In the second chapter, is unveiled research on what polyamory is, 

without limiting it to a specific concept, since it is a social fact under construction that has its 

nuances depending on the locality and culture in which it is inserted. It is also elucidated what 

polyamory is not, differentiating it from other types of non-monogamous relationships present 

in Western society, to a greater or lesser extent, for the purpose of aligning thoughts. One also 

brings to light some questions such as what are its most known modalities, especially the 

polyaffection and its aspiration to be considered family, as well as what ethics and values that 

govern those who practice such a modality of love. In the third chapter it aims to identify the 

stage in which polyamory, polyaffection and the family are found under the Brazilian Law, 

with emphasis on Constitutional Law. At this point, we want to re-discuss family changes and 

polyaffection as a possible candidate to integrate the family protective role, following, for 

this, the Ponteana ladder (existence, validity, efficacy) and the Realean tridimensionality of 

law (fact, value and norm), bringing to comparative analysis whether or not polyaffection fits 

as fact, whether there are elements in common with the other families and the fit and 

disengagement of the same as to the constitutional principles, leading the research to debate 

the first national decision, by the CNJ, on the subject and the possible problems related to the 

effectiveness of its recognition. From the information collected, it can be understood that the 

family today is moving towards, increasingly, aligning itself with an idea of life project and 

affections, being as much the polyaffection as the monogamy possible expressions of family. 

It is inferred that the possibility of recognition of polyaffection in the Brazilian Law is more a 

matter of changing the eyes of the interpreters than that one of the norms that are read. 

Keywords: Family, Polyamory, polyaffection, Monogamy, tridimensionality of Law
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INTRODUÇÃO  
 

Um lugar comum nas discussões acadêmicas é o de que a família ocidental está 

em “crise”, sendo parte da temática de Giddens1, Baumann2 e Lôbo3. Mas o que seria 

essa crise? Essa afirmação surge em um período de intensas mudanças nos costumes 

sociais e na modificação da conformação do que é uma entidade familiar, deixando a 

família baseada no matrimônio, patrimônio e patriarcado não mais como titular do 

monopólio do que é família. 

Nesse novo contexto o afeto ganha destaque, permitindo que tipos de famílias 

antes marginalizadas ganhem status de proteção do Estado e dos mecanismos do seu 

sistema. Exemplos disso são a união estável, as famílias monoparentais e homoafetivas.  

No entanto, ao mesmo tempo em que muitas ganham um lugar ao sol, outras 

ainda estão relegadas à penumbra. Nessa linha de compreensão o presente trabalho 

propõe uma discussão sobre a família do poliamor e seu dilema para ser reconhecida 

como instituição familiar frente ao “bastião” da monogamia.  

Tal questão entra em conflito com o Direito e a Sociedade e seu paradigma já 

posto: a monogamia como base da família (talvez o último bastião da “família 

tradicional”). Levanta pontos referentes ao quanto o Direito quer definir a família e 

quanto a família consegue definir o Direito em uma sociedade de amores tão líquidos e 

cada vez mais contratualista/ consumista. 

O problema posto poderia ser assim formulado: caberia a poliafetividade no 

Direito Brasileiro ou a monogamia é realmente a única base para a constituição e 

proteção da família, funcionando como um princípio basilar da mesma? 

Essa dissertação foi dividida em três momentos, buscando responder se a 

monogamia é uma forma de proteção da família ou a possibilidade de escolha entre uma 

relação monogâmica e uma poliafetiva estar na autonomia da vontade individual: 

O primeiro capítulo trará à discussão a família no ocidente, com enfoque no 

Brasil. Nesse capítulo serão abordadas as concepções da família ao longo do tempo, 

formas e modelos de sua estrutura. Soma-se a isso a busca de entender a família como 

um conceito aberto ou fechado e desvelar tais consequências para discussão não só 

sobre a família poliafetiva, mas da referida “crise” da família ocidental. 
                                                 
1 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. p.12. 
2 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Zahar, Rio de Janeiro. 
2003. p. 06. 
3  LÔBO, Paulo Direito de família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(org.). Tratado de Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016. p. 104. 
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O segundo capítulo apresentará o poliamor e suas definições não limitantes 

como um modelo "novo" de amar, já perseguindo saber se é ou não, se quer ser ou não 

ser uma entidade familiar. Será abordado em suas modalidades, em especial a 

poliafetividade, e se procurará focalizar na perspectiva de uma mais rica compreensão 

do tema, bem como das diversas modalidades de relacionamentos não monogâmicos, 

alguns largamente presentes na sociedade ocidental atual. Levantam-se nesse capítulo 

quais são os ideais que a comunidade poliamorosa compartilha, bem como sua ética 

voltada ao consentimento, escolha informada, igualdade e liberdade.   

O terceiro capítulo irá adotar o Pedido de Providência do Conselho Nacional de 

Justiça como trampolim para a discussão do estado da arte do tema no Direito brasileiro. 

No entanto, não será analisado apenas o resultado frio do processo, mas também seram 

elucidadas as visões que acabam se exteriorizando nos votos. Para tanto se utilizará da 

escada ponteana e da tridimensionaldiade realeana para destrinchar e encontrar o 

poliamor e a poliafetividade em algum dos lances da escada ponteana e a adequação 

desse tipo de relação entre os quesitos: “fato, valor e norma”. Ademais, procurará 

examinar algumas possíveis problemáticas que o tema poliafetividade vai suscitar, caso 

seja considerada possível sua lavratura ou seu reconhecimento como família. Mais do 

que responder, a intenção revelada no enfoque dessas problemáticas é gerar uma 

reflexão sobre os "comos" apontados pelos Ministros, ou pelos "comos" apontados pela 

própria pesquisa, caso a decisão seja sucinta nesse ponto. 

Por fim, a conclusão será a reunião dos dados analisados nos capítulos anteriores 

buscando responder a pergunta proposta, a saber, se há uma real proteção da sociedade 

com a adoção da monogamia como única escolha (e assim o não acolhimento da 

poliafetividade) ou se faz necessário incluir essa nova família no rol de proteção do 

Direito. Com isso busca-se aclarar a questão da “crise” da família ocidental, as 

problemáticas do sistema tradicional e a (in)eficiência do Direito no enfrentamento do 

tema e em procura do diálogo com outros ramos do saber envolvidos na concepção de 

família. 

Será utilizada para discutir essas “verdades postas” a pesquisa bibliográfica e 

documental. Ela irá abranger diversos elementos: instrumentos de coleta de dados, 

livros, teses, artigos sobre o assunto ou com ele relacionados, sites na internet, 

reportagens, que contribuam para a busca de conhecimento sobre o tema. Será feito uso 

também de ferramentas não usuais em dissertações como dicionários cibernéticos 

colaborativos, por se tratar de um tema em que as pessoas buscam a internet para se 
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informar sobre o mesmo e para cristalizar no trabalho qual era o entendimento que as 

pessoas online tinham sobre o tema na época da elaboração da dissertação.   

É relevante o uso desse método para se perseguirem as "as verdades da 

sociedade", tendo como hipótese primeira que essas verdades seriam uma construção 

cultural, que, em determinado tempo e local geográfico foi considerada correta para se 

alcançar um fim. No entanto, se confirmada essa hipótese é possível desdobrá-la em que 

nem sempre a mesma “verdade” continua válida, sendo o papel do pesquisador no seu 

trabalho aferir se essa “verdade” é ainda cabível ou se deve ser substituída. Uma vez 

aferido nos estudos anteriores e ouvidas as vozes que se manifestam ciberneticamente, 

difundindo suas outras ideias sobre amar e família, se procurará alcançar uma 

conclusão. 
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CAPÍTULO 1: A FAMÍLIA OCIDENTAL: ONTEM, HOJE, E 

AMANHÃ? 

 

1.1 Sobre o ontem e o hoje 

  

O primeiro ente coletivo em que os seres humanos, considerados como 

organismos individuais, se reuniram com o desígnio de viver de maneira grupal e 

cooperativa seria a família. Nascida, segundo posicionamento do Freud, como “célula 

germinal da civilização”4. 

Esse agregamento advém de um impulso natural da Humanidade em se reunir. 

Nas palavras de Diniz: 
 

O homem é um ser gregário por natureza, é um ser eminentemente social, 
não só pelo instinto sociável, mas também por força de sua inteligência que 
lhe demonstra que é melhor viver em sociedade para atingir seus objetivos 
[…].O ser humano encontra-se em estado convivencial e pela própria 
convivência é levado a interagir5 
 

Nesse escopo de agregar a família sempre se fez presente uma forte 

característica individual e coletiva, privada e pública. Sob esses aspectos, conforme 

ensina o professor Venosa “não se pode conceber nada mais privado, mais 

profundamente humano do que a família, em cujo seio o homem nasce, vive, ama, sofre 

e morre” 6·. Já Silvio Rodrigues salienta uma relevância que transcende a esfera privada 

ao se falar da família, apontando como ela seria a base da organização social e o 

interesse público de sua manutenção como instituição estável. Em seu modo de ver: 
 

[...] a família constitui a base toda a estrutura da sociedade. Nela se assentam 
não só as colunas econômicas, como se esteiam as raízes morais da 
organização social. De sorte que o Estado, na preservação de sua própria 
sobrevivência, tem interesse primário em proteger a família, por meio de leis 
que lhe assegurem o desenvolvimento estável e a intangibilidade de seus 
elementos institucionais.7 

 
Nos primórdios civilizatórios a humanidade teria se agrupado sobre três 

vertentes principais, conforme nos esclarece Paulo Nader, o patriarcado não teria sido o 

primeiro, mas foi o que mais fortemente se estabeleceu: 

 
                                                 
4FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, Imago Rio de Janeiro, 1996. v. 21. p. 136. 
5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 5.  p. 5-6. 
6VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2003. p 25. 
7 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil.. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 6. p.14. 
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No que concerne à primitiva forma de convivência humana, predomina o 
entendimento segundo o qual a horda, o matriarcado e o patriarcado foram 
sucessivamente, as três fases iniciais, não obstante a doutrina tradicional, 
fundada em fontes bíblicas, indique o patriarcado como a primeira etapa. A 
horda se caracterizaria pela vida nômade do grupo, onde imperava o regime 
da promiscuidade, com os indivíduos se dedicando à caça e à pesca e sem 
regras predeterminadas de convivência. Abandonando o nomadismo, os 
homens passaram a trabalhar na agricultura, originando-se a fase do 
matriarcado, pela qual o parentesco se definia pela mulher e já não se 
adotavam práticas promíscuas. Foi Bachofen, em 1861, em seu livro 
Matriarcado, quem apresentou estudo sistemático sobre a etapa. Na 
observação de Del Vecchio, com o matriarcado, a mulher não assumiu a 
hegemonia política, mas apenas a condição de centro da família pela 
designação do parentesco. Em fase histórica subsequente o homem assumiu a 
chefia da família e passou a ser o elemento de referência na definição do 
parentesco. Era o patriarcado 8. 
 

Tal constatação já levanta alguns pontos interessantes sobre o instituto. 

O primeiro consiste em que o instituto família se origina de um instinto natural, 

mas sua formatação advém das convenções criadas pelo intelecto humano. 

Diferentemente de um cardume que naturalmente se une para reprodução, manutenção e 

proteção da espécie, a família humana é um fato social formado pela vontade humana. 

Outro ponto seria que a família não é um fato social de manifestação singular. 

Ou seja, a família já nasce com uma pluralidade de opções, suas restrições advieram das 

necessidades individuais e coletivas, mesmo que pareça uma "verdade posta". 

Engels9 levanta diversas questões acerca da estruturação da família: uma delas 

reside em que Bachofen, em 1861, inaugurou a "real história" da família, destoando do 

modelo patriarcal baseado nos livros bíblicos. As ciências históricas da época 

apontavam o patriarcado como o modelo de família mais antigo, também consonante 

com a família burguesa, dando a entender que pouco ou nada evoluiu o instituto família 

no decorrer da história. Já Bachofen estende sua visão para os modelos que 

posteriormente Paulo Nader classificou como horda e matriarcado, o que permitiu novas 

possibilidades de pesquisa.   

Ponto importante é que pelas análises de Engels a família, na verdade, foi 

mudando através do tempo, bem como sua forma, construção e fins. Tudo se ajustando 

ao que era necessário para o próprio grupo ou sociedade naquele momento10. 

                                                 
8 NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 92. 
9 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2016. p.11. 
10 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2016. p.269. 
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Esses ajustes tiveram como elementos formadores a própria cultura cristã e, em 

parte, a cultura romana, que se converteu na cultura ocidental, que por sua vez foi 

denominada como civilização judaico-cristã ocidental11.  

Com tais elementos o Direito, bebendo da fonte da religião cristã, da cultura 

romana e da Economia, sobreveio como instrumento repressivo institucionalizando e 

reconhecendo apenas a modalidade familiar que melhor se coaduna com os objetivos de 

continuidade da espécie e proteção do patrimônio, fazendo pequenas variações 

conforme as necessidades.12 

Tal herança retirou o afeto e colocou as necessidades econômicas como o 

elemento impulsionador para a formação da família, conforme reconheceu de 

Coulanges:  
 

O princípio da família não é mais o afeto natural, porque o direito grego e o 
direito romano não dão importância alguma a esse sentimento. Ele pode 
existir no fundo dos corações, mas nada representa em direito. O pai pode 
amar a filha, mas não pode legar-lhe os bens13. 
 

Interessante verificar que o modelo da chamada "família tradicional", que seria o 

matrimônio indissolúvel monogâmico legítimo heterossexual/ heteroafetivo, também 

não foi algo "perfeito e acabado" desde a sua origem, mas sim fruto da construção de 

necessidades para alcançar os objetivos de manutenção da espécie e do patrimônio. 

Os casamentos não eram organizados por questões de afeto ou atração sexual, 

mas com finalidades econômicas, na Europa pré moderna, e em muitos casos até hoje. 

Costa, em sua obra, expõe que o matrimônio era a consequência de negociações a partir 

de interesses econômicos e sociais: seria uma troca de prestígio, patrimônios e 

segurança, o amor vinha, talvez, depois14. 

A indissolubilidade só veio no século XIII, quando o matrimônio passou de 

contrato a instrumento de estabilização social, garantidor de reprodução com certeza de 

paternidade e transferência de riqueza para sacramento da Igreja Católica. Com a 

                                                 
11 CECCARELLI, Paulo Roberto. Novas configurações familiares: mitos e verdades. In Jornal de 
Psicanálise. São Paulo, jun. 2007. v.40, n.72, p. 89-102. Disponível em: 
<http://www.ceccarelli.psc.br/artigos/portugues/html/confmitver.htm>. Acesso em: 17 .08. 2018. 
12 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2002. p. 269. 
13 FUSTEL DE COULANGES, Numa-Denys. A cidade antiga. Trad. Frederico Ozanam Pessoa de 
Barros. São Paulo: Editora das Américas, 1961. p. 57. 
14 COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude, nem favor: estudos sobre o amor romântico. São Paulo: 
Rocco,1998. p.19. 
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influência direta dos textos bíblicos o casamento veio a adotar a monogamia (Novo 

Testamento) e indissolubilidade (Velho Testamento)15. 

O casamento só se destacou da Igreja quando com a Revolução Francesa passou 

o mesmo a ser considerado novamente um contrato. No entanto, na substituição da 

Igreja pelo Estado foram mantidas a indissolubilidade e monogamia como princípios 

basilares.  

Poder-se-ia afirmar que a história da sexualidade ocidental foi moldada nesses 

dois pontos. E ir contra esses pontos seria lutar contra uma "verdade posta" quase que 

como um mote natural. Segundo Santiago: 
 

A ideia de um relacionamento monogâmico que dure pela vida toda como o 
único objetivo adequado no campo sentimental está tão profundamente 
enraizada na cultura do ocidente que se torna quase invisível: nós nos 
restringimos a essas crenças mesmo sem saber se acreditamos nela. E essa 
noção sempre circunscreve o ser humano, seus valores, desejos, mitos e 
expectativas, sem que por ele seja notada, até que um dia nela tropece16. 
 

Sobre a monogamia, Letícia Ferrarini assim se posiciona: “trata-se a monogamia 

de uma característica histórico-sociológica reconhecida como padrão médio da família 

ocidental”17. 

Assim, o ideal de família para o Estado foi construído de modo a torná-la uma 

instituição "sacra" e solene, um ato formal com a rubrica do casamento validado pelo 

poder vigente, impondo ao imaginário das pessoas um ideal de família rígida e 

indissolúvel com um grande potencial de (re)produção e certeza patrimonial18. O Direito 

se destaca então como aquele que dá a cenoura e estala o chicote: se seguir o modelo 

recebe a proteção, ou se quiser outro arranjo familiar é punido severamente19. 

Acontece que mesmo em um sistema monogâmico, é possível verificar que 

muitas pessoas não permanecem totalmente fiéis aos seus companheiros, sendo comuns 

os relacionamentos paralelos, algo que normalmente é mais aceitável para os homens.  

                                                 
15 LINS, Regina Navarro. O livro do amor. Vol. 1. Da pré-História à Renascença. Rio de Janeiro: 
BestSeller, 2013.  p.124-125. 
16 SANTIAGO, Rafael da Silva. O mito da monogamia à luz do direito civilconstitucional: a 
necessidade de uma proteção normativa às relações de poliamor. Faculdade de Brasília - DF, 2014. 
Disponível em: <http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/16193/1/2014_RafaeldaSilvaSant 
iago.pdf.> Acesso em: 12 .08 2018. p.13. 
17 FERRARINI, Letícia. Famílias simultâneas e seus efeitos jurídicos: pedaços da realidade em busca 
da dignidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 92. 
18 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2017. p. 28. 
19 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A família no direito penal. Rio de Janeiro: Renovar, 200. p. 
161-162. 
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Somada a essa constatação, a ampliação dos estudos sobre a família e a 

Revolução Industrial no século XIX trouxeram novos fatores que abalaram a família 

tradicional ocidental. As mulheres passaram a ter acesso a educação e trabalho, talvez 

mais trabalho, além de contribuírem para o sustento da família, saindo da rede casa e 

igreja. Assim, começam a reivindicar mudanças na estrutura social influenciadas pelas 

ideias antipatriarcado, sociais e contrárias à Igreja (ou, ao menos, aos seus dogmas), que 

estavam presentes nas fábricas desse tempo20. 

A realidade econômica se modificou de tal forma que o romper do 

relacionamento não significava mais o romper da estrutura financeira por essa atitude. 

Daí pode ser notada a necessidade de buscar a satisfação sexual e afetiva, acima de uma 

segurança econômica com o casamento, e esses sentimentos podem ser satisfeitos em 

estruturas diversas do casamento tradicional. Nas palavras de Easton e Hardy: “O 

casamento moderno não é mais essencial para a sobrevivência, tendo como objetivos o 

conforto, a segurança, o sexo, a intimidade e a conexão emocional”21. 

Houve uma verdadeira revolução sexual no mundo ocidental trazendo mudanças 

e novas necessidades ao Sistema Protetivo Estatal. O presente trabalho usará como 

exemplo as mudanças e modificações que ocorreram do Brasil colônia até a atualidade 

sobre a questão da família, como um "estudo de caso" da família ocidental de ontem e 

hoje, tirando proveito do condensamento da evolução da família vivido em seu 

contexto. 

O Brasil, por sua colonização portuguesa, sofreu, e sofre, forte influência dos 

dogmas da Igreja Católica, tendo no período colonial reflexo direto no seu Direito 

aplicável, explicitamente nas Ordenações Filipinas de 1595. 

Assim sendo, só era família, reconhecidamente pelo Direito e pela Metrópole, a 

formada pelo casamento. No entanto, havia duas espécies de casamento, a solene, ou 

seja, realizada pela Igreja somada com o sexo entre os recém casados e o casamento de 

trato público e da fama (Ordenações Filipinas, Livro IV, XLVI)22, ou também chamado 

                                                 
20BITTAR, Eduardo. Família, sociedade e educação: um ensaio sobre o individualismo, amor líquido e 
cultura pós-moderna.In PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e solidariedade: teoria e prática 
do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 116. GLANZ, Semy. A família mutante : 
sociologia e direito comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 1-2. 
21EASTON, Dossie; HARDY, Janet. The ethical slut: a practical guide to polyamori, open relationship 
and other adventures. Celestial Arts, Berkeley, CA. 2009. v.2. p.14. (tradução nossa) 
22 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro IV. Universidade de Coimbra. Disponível em: <http://www1. 
ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p1014.html> . Acesso em: 15 .nov. 2018. 
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casamento com marido conhecido (talvez aí a semente da união estável e do casamento 

civil no Brasil)23.  

Importa destacar que, apesar da segunda modalidade contrariar a doutrina da 

Igreja Católica (especialmente o que foi definido no Sagrado Concílio Tridentino de 

1564), essa forma também deveria atender as consequências do casamento solene, 

como, por exemplo, ser indissolúvel. 

Tal fato foi abordado por Diniz: 
 

Aqui no Brasil, por muito tempo, a Igreja Católica foi titular quase que 
absoluta dos direitos matrimoniais; pelo Decreto de 3 de novembro de 1827 
os princípios do direito canônico regiam todo e qualquer ato nupcial, com 
base nas disposições do Concílio Tridentino e da Constituição do 
Arcebispado da Bahia.24 

  
Apesar do rompimento com Portugal, o Brasil Império continuou reconhecendo 

como única entidade familiar com proteção jurídica o casamento indissolúvel, 

monogâmico, hétero e legítimo. O Decreto Imperial de 03.11.1827 firmava a 

obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento e manteve muitos aspectos das 

Ordenações Filipinas, que só parou de ser aplicado em sua totalidade com o Código 

Civil de 1916.25 

No entanto, houve uma caminhada "evolucionista" para estendê-lo aos não 

católicos, gerando assim, em 1861, o casamento civil, através do Decreto 1.144 daquele 

ano. 26 Assim o Brasil passou a conviver com dois tipos de casamentos solenes: os 

regidos pelo Direito Canônico e o regido pelas leis pátrias. 

Decorridos quase trinta anos, em 1890, Rui Barbosa foi o autor do Decreto nº 

181, que foi uma mensagem de rompimento entre  o Estado e a Igreja: somente o 

casamento civil passou a ser considerado o solene e o legitimo. Foi além e estabeleceu 

exceções a indissolubilidade do casamento, ao permitir a "separação de corpos", sendo 

retirado qualquer valor jurídico do religioso. O decreto permaneceu vigente até a 

entrada em vigor do Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/16), que manteve como base da 

sociedade brasileira o patriarcalismo. Dessa forma, o homem foi mantido como chefe da 

família e a mulher casada incluída na lista dos relativamente incapazes.  

                                                 
23WALD, Arnoldo. O novo Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2005. v.16. p. 9. 
24 DINIZ, Maria Helena Curso de Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. v. 5. p.51. 
25 PEREIRA, Lafayette . Direitos de família. Rio de Janeiro:  B.R Garnier , 1869. p. 18. 
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Inusitada a situação da época em que a mulher enquanto solteira era considerada 

plenamente capaz para os atos da vida civil; no entanto, ao casar lhe era imposta uma 

incapacidade ficta, para assim manter o sistema e o poder patriarcal. Aí é possível 

constatar o sistema tentando buscar uma estabilidade e "contornar" incoerências. 

Assim, foi consagrado, na legislação da República, o casamento tradicional 

como a única forma de se adentrar no sistema protetivo do Direito de Família. Ainda, 

dificultando/ restringindo a questão da filiação frente aos entraves para adotar e para 

reconhecer filhos "adulterinos" ou incestuosos. O Direito brasileiro, por ser muito mais 

focado nas questões patrimonialistas do que nas afetivas, institucionalizou atos de 

verdadeiros preconceitos sociais, que ao invés de unir, segregavam as famílias.  

A adoção como instrumento realmente criador de laços de parentesco só foi 

regulamentada através da Lei nº 3.133/57, ou seja, apenas 41 anos depois. E soma-se ao 

fato de que, até 1977 (mais 20 anos de segregação), o adotado tinha um prejuízo 

sucessório, sendo filho de segunda classe, já que só poderia receber metade da herança 

em concurso com filhos (ditos legítimos). Apesar de se reconhecerem os laços, era 

evidente que a balança do parentesco era desnivelada entre o afeto e o sangue. 
 

Na restrita visão do Código Civil de 1916, a finalidade essencial da família 
era a continuidade. Emprestava-se juridicidade apenas ao relacionamento 
matrimonial, afastadas quaisquer outras formas de relações afetivas. 
Expungia-se a filiação espúria e proibiam-se doações extraconjugais27. 

  
Vale ainda salientar que, o Código Civil de 1916 ainda não admitia a dissolução 

do vínculo do casamento. Isso foi graças à interferência da Igreja, que, ao apoiar a 

República, voltou a ter voz no Estado brasileiro, na época, pseudo laico, permitindo 

apenas o “desquite”. 

Tal situação só realmente começou a ser revertida no ano de 1977 através da Lei 

6.515 que substituiu tal instituto pela separação judicial e pelo divórcio, todos com 

robustos requisitos para serem cumpridos.  

Pode-se verificar que durante décadas o Direito brasileiro trabalhou para 

proteger, a todo custo, a instituição da família "tradicional" e os laços de sangue entre os 

parentes. Basta somente observar as vedações e a criação de entraves para a dissolução 

do casamento e para a adoção, ignorando, assim, a relevante participação do afeto nas 

relações entre os membros da família. 

                                                 
27 FUGIE, Érika Harumi. A união homossexual e a Constituição Federal. Revista Brasileira de Direito 
de Família, Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, out./dez. 2002. n. 15. p. 133. 
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Ainda, o legislador pátrio, no Código de 1916, fechou os olhos para os 

relacionamentos de fato que ocorriam na sociedade brasileira. Dessa forma, as uniões 

por convivência (seriam as uniões estáveis/ "o morar junto"), ficavam totalmente 

desprotegidas e lhes era negado reconhecimento. Ficavam, dessa forma, à margem do 

direito a união estável e demais formas familiares, onde não houvesse a celebração de 

um casamento civil. 

Dias revela o verdadeiro caráter do legislador da época, in verbis: 
  
A negativa de reconhecer os filhos fora do casamento possuía nítida 
finalidade sancionatória, visando a impedir a procriação fora dos “sagrados 
laços do matrimônio”. Igualmente afirmar a lei que o casamento era 
indissolúvel servia como verdadeira advertência aos cônjuges de que não se 
separassem. Também negar a existência de vínculos afetivos 
extramatrimoniais não almeja outro propósito senão o de inibir o surgimento 
de novas uniões. O desquite – estranha figura que rompia, mas não dissolvia 
o casamento – tentava manter a todos no seio das famílias originalmente 
constituídas. Desatendida a recomendação legal, mesmo assim era proibida a 
formação de outra família28. 

  

Só na Constituição Federal de 1934 houve a preocupação de inserir um capítulo 

sobre a família, em que expressamente garantiu proteção especial do Estado a essa 

instituição. Bem como institucionalizou a possibilidade da conversão do casamento 

religioso em civil. "“Art. 144 – A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está 

sob a proteção especial do Estado.”29 

 Se observa que esses preceitos foram repetidos pelas Constituições seguintes 

com pequenas variações. Tendo a Constituição Federal de 1937 dito em seu artigo 124: 

"Art 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção 

especial do Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção 

dos seus encargos."30; a de 1946 " Art 163 - A família é constituída pelo casamento de 

vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado."31; não sendo diferente 

durante o Regime Militar em que a Constituição de 1967 versava que: " Art 167 - A 

                                                 
28 DIAS, Maria Berenice. Família, ética e afeto. Consulex. Brasília: Consulex, 15 abr. 2012. n. 174. p. 
34-35. 
29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1934).   DOU, Brasília, DF, 16 07. 
1934. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso 
em: 04.dez. 2017. 
30BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1937).   DOU, Brasília, DF, 10 11. 1937. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 
04. dez. 2017. 
31BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1946).  DOU, Brasília, DF, 19 09. 1946. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 
04. dez. 2017. 
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família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos."32 

Deixa claro que surgiram novos olhares para a importância da família na sociedade. 

No entanto, vale destacar que as novas Constituições pouco modificaram as 

normas do diploma civil de 1916. Isso porque as premissas estabelecidas por esse 

Código nunca foram realmente atacadas, mesmo após a promulgação de tais 

Constituições:  

1) Adotados/ mantidos a estrutura patriarcal e o monopólio do casamento na 

formação da família; 

2) Tratar discriminatoriamente aos filhos por adoção ou mesmo que de sangue, 

ilegítimos por terem sido  geradosfora do casamento; 

3) E manter a omissão quanto às relações de companheirismo, que já eram uma 

realidade da época, seja ela na forma de união estável, seja na forma de famílias 

paralelas. 

Esses paradigmas que nortearam a sociedade brasileira pré 88 só começaram a 

ser relativizados, em especial, pelas já citadas Lei da Adoção (Lei nº 3.133/57) e Lei do 

Divórcio (Lei nº 6.515/77), somadas ao Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/62), 

que "devolveu" (já que nunca tinha perdido de fato) a plena capacidade à mulher 

casada33. 

 Nesses momentos históricos já se pode observar que o matrimônio não é mais 

para sempre e que havia uma pressão por mudanças na estrutura monopolista de família 

advinda do casamento. 

As necessidades sociais continuaram e, ao contrário das Constituições anteriores, 

a Constituição de 1988 foi o grande marco de proteção da família e do afeto, 

dispensando um tratamento especial ao Direito de Família. 

Tomou para si a reserva de capítulo especial apenas para o ramo do Direito de 

Família (Capítulo VII do Título VIII), fazendo com que ocorressem profundas 

transformações. No entanto, destaque-se que ainda é o matrimônio o principal modelo 

de família para o Estado, já que tem mais direitos garantidos (bem como presunções). 

tanto o é que a Constituição Federal tem como escopo facilitar a conversão da união 

                                                 
32 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1967).  DOU, Brasília, DF, 24 01. 1967. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 
04. dez. 2017. 
33DIAS, Maria Berenice Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 30. 
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estável (leia-se de entidade familiar diferente de casamento) em casamento, conforme 

prevê o seu artigo 226, parágrafo 3º. 

 Em contraposição ao autoritarismo e ao patriarcado definido (e defendido) pelo 

Código Civil de 1916, o modelo de família consagrado no texto constitucional tem 

como fundamentos os princípios do afeto, dignidade da pessoa humana, solidariedade e 

igualdade. Tais princípios seriam fundamentos, mas também são objetivos perseguidos 

pelo Estado brasileiro sobre o tema.  

Sob esse prisma de compreensão, é possível inferir que a nova Constituição 

trabalhou em duas frentes, a saber:  

1) Na de confirmação das normas que já existiam no Direito brasileiro que 

estivessem em consonância com esses ideais, tais como a garantia da separação e 

divórcio, bem como a conversão do casamento religioso em civil.  

2) Na perspectiva de promover inovações reconhecendo como família a união 

estável entre o homem e a mulher, igualando os dois gêneros na vida familiar (poder 

familiar), e trazendo igualdade de tratamento jurídico aos filhos advindos do casamento 

ou fora dele ou por adoção. 

Corroboram tal entendimento as palavras de Humberto Theodoro Junior: 
  
A Constituição de 1988 realizou enorme progresso na conceituação e tutela 
da família. Não aboliu o casamento como forma ideal de regulamentação, 
mas também não marginalizou a família natural como realidade social digna 
de tutela jurídica. Assim, a família que realiza a função de célula provém do 
casamento, como a que resulta da “união estável entre o homem e a mulher” 
(art. 226, §3º), assim como a que se estabelece entre “qualquer dos pais e 
seus descendentes”, pouco importando a existência, ou não, de casamento 
entre os genitores (art. 226, §4º)34. 

  
Igualar a filiação e o reconhecimento de outro instituto como formador de 

família foi o primeiro grande passo dado pela Constituição de 1988. Foi, dessa forma, 

reconhecido o afeto como formador da família no Direito brasileiro, sem mais 

diferenciar por origem ou biologia. 

Acompanhando a evolução jurídica propiciada pela Constituição, promulgou-se 

a Lei nº 8.971/94, atribuindo direito aos companheiros sobre alimentos e sucessão, e a 

Lei nº 9.278/96, finalmente regulando o artigo 226, §3º, da Constituição, que trata da 

união estável. Tais pontos foram essenciais para coadunar as garantias constitucionais à 

execução do Sistema Protetivo Estatal. 

                                                 
34THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 34. 
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No entanto, apesar do texto progressista, as normas constitucionais só 

começaram a brilhar intensamente quando o Direito de Família ganhou uma nova 

legislação, que foi o Código Civil de 2002. Esses 14 anos demonstram o esforço do 

legislador em inalterar o status quo da família tradicional.  

Já com o Código Civil de 2002 houve a inserção de diversas novidades, como a 

expressa igualdade no núcleo familiar ao casal. Assim, extinguiu-se o poder patriarcal 

(ou com esse objetivo), bem como se promoveu a atualização do não mais indissolúvel 

vínculo conjugal, por meio da separação e do divórcio já no texto consolidado.  

Também houve a atualização da adoção e demais formas de filiação sanguínea, 

não havendo mais do que se falar de qualquer distinção entre os filhos. Também 

ocorreram a consolidação da regulamentação da união estável e o reconhecimento de 

direitos decorrentes das relações com concubinas. Cabe a ressalva de que todos foram 

tratados para relações heteroafetivas, mas não mais heterossexuais, visto que o afeto - e 

não a reprodução - era a nova pedra de toque da família. 

Dessa forma, pode-se  frisar que o novo Código Civil está irradiado com os 

princípios norteadores da Constituição referentes à família. Trouxe, assim, novas 

modalidades de família, formatadas tanto pelas relações consanguíneas, por atos 

solenes, quanto por atos de afeto e de fato. Cabe destacar que o casamento continuou 

em vigor, não tendo sido abandonado pelos cidadãos. 

O afeto trouxe à tona diversos tipos de família, que é preciso distinguir:  

1) A chamada monoparental seria a formada apenas por um dos pais (pai/ mãe) e 

seus descendentes (seus filhos). Demonstra-se aí outra entidade familiar ainda ligada ao 

conceito de cosanguinidade e afinidade, bem como de proteção primeira aos laços 

jurídicos e depois aos afetivos. No entanto, essa estrutura familiar tira a necessidade do 

casal para se ter uma família digna de proteção, sendo uma conquista, principalmente 

para as mães solteiras que se encontravam desamparadas. 

  Tal reconhecimento se deu expressamente pela Constituição de 1988 ao 

reconhecer em seu artigo 226, § 4°, como aqui se expõe: “Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4° Entende-se, também, como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” 

Vianna expressa a seguinte visão sobre essa modalidade familiar: 

 
A Constituição Federal limita-se a dizer que reconhece como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
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Não faz qualquer distinção, o que inibe o intérprete. Nesse conceito está 
inserida qualquer situação em que um adulto seja responsável por um ou 
vários menores. Isso permite concluir que ela pode ser estabelecida desde sua 
origem, ou decorre do fim de uma família constituída pelo casamento. Neste 
diapasão é possível que ela estabeleça porque a mãe teve um filho, mas a 
paternidade não foi apurada, ou porque houve adoçào, ou pode resultar da 
separação judicial ou do divórcio35. 

 
Portanto, nota-se que a família monoparental é oriunda do próprio processo da 

evolução da família tradicional. Pode surgir do divórcio, pelo infortúnio da viuvez ou 

pela adoção por pessoa solteira ou, ainda, inseminação artificial. 

2) A própria união estável, enquanto espécie de família, diz respeito a uma 

situação de fato (não solene). É caracterizada pela união de pessoas que convivem com 

o intuito comum de constituir família, tendo relações sexuais, ou expectativas dessas 

relações, entre seus membros. Apesar de ser uma situação de fato, não necessitando de 

nenhum registro, pode ser tanto escriturada quanto registrada. 

Vale destacar que ainda hoje a união estável não é considerada estado civil, mas 

vem cada vez mais recebendo proteção estatal, seja na permissão de lavratura de 

escrituras públicas de reconhecimento de união estável, seja no registro de tal situação 

no Registro Civil de Pessoas Naturais, verdadeiro receptáculo das informações mais 

importantes da vida civil de uma pessoa. 

Após a proteção da Lei Maior, pelo artigo 226, § 3°, como entidade familiar, 

também o Código Civil de 2002 saneou o sistema, dando regularidade à União Estável 

da seguinte forma: “Art. 1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união entre 

homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 

Deve-se sublinhar que essa união não é inconstante; em seu próprio nome já diz 

que é estável, unindo pessoas por vínculos de afinidade não necessariamente solenes, 

apesar de poder ser lavrada escritura pública e registrada- devendo ainda a mesma ser 

pública e com a intenção de constituir família. 

3) A família substituta seria uma classificação dada para as que surgiram a partir  

da adoção, seja de caráter temporário ou permanente. Relativamente à adoção, Vianna 

                                                 
35 VIANNA, Roberta Carvalho. O instituto da família e a valorização do afeto como princípio 
norteador das novas espécies da instituição no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=novas%20modalidades%20de%20familia&source=web&
cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http://revista.esmesc.org.br/re/article/download/41/45&ei=QYZs
UOSzL4am8QTryYGwBg&usg=AFQjCNH1SSftEzhEWE4-NQOE_qykaTdnvA>. Acesso em: 04.jun. 
2018. 
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esclarece que: “[...] apresenta a adoção com um ato jurídico solene em virtude do qual a 

vontade dos particulares, com a permissão da lei, cria, entre pessoas naturalmente 

estranhas uma à outra, relações análogas às oriundas da filiação legítima”36. 

É uma modalidade familiar em que os componentes não são unidos por laços de 

sangue, mas sim pelo amor e compaixão. Tal situação está cristalizada na Constituição 

Federal, que estatuiu que os filhos, de origem biológica ou não, terão o mesmo grau de 

consideração aos olhos da lei. Assim, cai o odioso preconceito e diferenciação que 

existia entre os filhos havidos no casamento e os que foram adotados ou vieram de 

relações outras que não a matrimonial. 

4) Já as famílias anaparentais podem ser entendidas como aquelas em que há 

união por parentesco; no entanto, não há a presença de pais nesse núcleos. São formadas 

pela convivência de parentes com objetivos comuns e sob o mesmo teto. Exemplos 

seriam irmãos que vivem juntos, mas sem a tutela de genitores ou afins. 

Essas foram as modalidades inicialmente identificadas com o advento da 

Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002. Assim, as características volitivas 

(desejos) foram levadas em conta para o estabelecimento do que é hoje família. É 

importante que se esclareça sobre a própria facilitação da separação e do divórcio. Tal 

fato demonstra uma valorização do afeto na constituição e manutenção da família, em 

detrimento da antiga punição de ter que manter um relacionamento apenas por amarras 

ou empecilhos jurídicos.  

Cabe frisar que, apesar das inegáveis evoluções trazidas pelo Código Civil de 

2002, por ter sido um projeto datado de outras décadas, não conseguiu realizar todas as 

mudanças necessárias para a sociedade brasileira atual. Isso se deve ao fato de, ao longo 

de quase trinta anos, entre ditaduras e democracias, ter sido alvo de diversas emendas, 

bem como modificações que visavam atualizar o texto nos seus anos de trâmite. 

Convém assinalar que a própria Constituição de 1988 forçou uma nova reforma para 

adequar o diploma civil aos seus preceitos afetivos, bem como as próprias mudanças de 

demandas e contextos sociais que ocorrem naturalmente com o tempo. 

                                                 
36 VIANNA, Roberta Carvalho. O instituto da família e a valorização do afeto como princípio 
norteador das novas espécies da instituição no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=novas%20modalidades%20de%20familia&source=web&
cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http://revista.esmesc.org.br/re/article/download/41/45&ei=QYZs
UOSzL4am8QTryYGwBg&usg=AFQjCNH1SSftEzhEWE4-NQOE_qykaTdnvA>. Acesso em: 04.jun. 
2018. 
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Tais fatos acarretaram na não adoção expressamente de alguns tipos de família, 

que hoje são tratados por uma interpretação doutrinária que usa o método civil 

constitucional para abarcá-las no contexto jurídico - assim permitindo que as mesmas 

tenham a proteção estatal e social devidas. 

Esse é o caso da família unipessoal, integrada por uma única pessoa que por 

opção própria ou alheia não forma par, mas se constitui como família. Correspondeu a 

uma criação legislativa posterior, visando proteger o bem de família dessa pessoa, 

enxergando o mínimo existencial para que uma pessoa possa viver. 

Outra família que teve que esperar mais tempo para ver a luz foi a família 

homoafetiva. A única diferença entre essa modalidade de família e a do casamento 

tradicional ou da união estável residiria em a de que são pessoas do mesmo sexo ligadas 

por laços afetivos ou, ao menos, intenção de constituir família como um projeto de vida 

conjunto. 

Há omissão legal ao tratamento do tema, sendo o mesmo resolvido em sede 

jurisprudencial. Esse fato é evidenciado pelo julgamento do STF que permitiu a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Tal decisão abriu as portas para que as Corregedorias dos tribunais estaduais 

editassem norma permitindo aos cartórios que lavrassem e registrassem tanto a 

conversão da união estável em casamento, como o próprio casamento direto, sem a 

necessidade de ter que constituir a união estável primeiro. 

Demorou muito tempo para se reconhecer como uma realidade a existência da 

família homoafetiva, sendo o seu reconhecimento de fundamental importância. Essa 

relevância se deve ao fato de que a igualdade e a liberdade, tanto sexual quanto a 

referente à autonomia da vontade, foram reafirmadas como as regras fundantes das 

novas famílias, e não o critério da heteronormatividade tradicionalmente adotado.  

Esses valores precedentemente examinados se encontram presentes também em 

todas as outras modalidades de família mencionadas e disciplinadas pelo Direito 

brasileiro. Vianna ressalta que “O afeto, enquanto característica inata dos seres 

humanos, é mais do que uma garantia constitucional, é um direito natural do homem”37. 

                                                 
37 VIANNA, Roberta Carvalho. O instituto da família e a valorização do afeto como princípio 
norteador das novas espécies da instituição no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
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Outra família, que por essa mudança de visão começa a vir à luz, é a família 

paralela, em que uma pessoa mantém mais de um núcleo familiar ao mesmo tempo. 

Normalmente essas famílias não sabem da existência uma da outra ou se toleram. 

No entanto, as consequências práticas do reconhecimento das mesmas ainda são 

nebulosas, sendo resolvidas caso a caso na jurisprudência, principalmente 

previdenciária e sucessória, mas ainda silente por parte do Legislativo. 

A questão que se enuncia observando o que já foi e o que está sendo é: o que 

esperar para o futuro da família? 

 

1.2 E o amanhã? 

 

Deve-se salientar que existem pistas sobre o futuro que a família assumirá, bem 

como as dificuldades enfrentadas nas mudanças; exemplo disso é o fato da busca por 

reconhecimento. A própria jurisprudência e doutrina têm caminhado para novos 

paradigmas que formam a família. No que concerne a esse ideal o Ministro Luiz Fux, 

em seu voto na ADI nº 4.277/DF, originária da ADPF 132-RJ, buscou definir quais 

seriam os requisitos para se ver constituída uma família (fora da moral), chegando a 

defender o seguinte argumento: 
 

 O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera afeição entre os 
indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações de afeto, 
assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo. O que faz uma 
família é a comunhão, a existência de um projeto coletivo, permanente e 
duradouro de vida em comum. O que faz uma família é a identidade, a 
certeza de seus integrantes quanto à existência de um vínculo inquebrantável 
que os une e que os identifica uns perante os outros e cada um deles perante a 
sociedade. Presentes esses três requisitos, tem-se uma família, incidindo, com 
isso, a respectiva proteção constitucional”. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF, originária 
da Ação Declaratória de Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), sob n.º 132-RJ. Plenário. Rel. Min Ayres Brito. 
Brasília, DF, 05 maio 2011. DJe nº 198, de 14 out. 201138. 
 

 Tendo como substrato as Uniões Homoafetivas, o Ministro Luís Roberto 

Barroso dá uma lição sobre como devem ser encarados a autonomia da vontade e o 

respeito da maioria pelas escolhas da minoria, ainda mais sem danos a terceiros: 

                                                                                                                                               
UOSzL4am8QTryYGwBg&usg=AFQjCNH1SSftEzhEWE4-NQOE_qykaTdnvA>. Acesso em: 04. jun. 
2018. 
38 STF. Voto do Ministro Luiz Fux na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF, originária 
da Ação Declaratória de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), sob n.º 132-RJ 
Disponível em: . <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> Acesso 
em: 05 .jan. 2017. 
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Em relação à autonomia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo envolve 
dois adultos que escolhem, sem manipulação ou coerção, como exercer seu 
afeto e sua sexualidade. Não há qualquer violação à autonomia de qualquer 
outra pessoa nem dano a terceiros que possam justificar a proibição. 
Finalmente, no plano do valor comunitário, não se pode deixar de reconhecer 
que numerosos segmentos as sociedade civil, particularmente grupos 
religiosos, desaprovam a conduta homossexual e o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo. Mas negar o direito de casais homossexuais se casarem seria 
uma restrição injustificada sobre sua autonomia, em nome de um moralismo 
impróprio ou da tirania da maioria. Em primeiro lugar, há um direito 
fundamental envolvido, seja o direito à igualdade ou à privacidade (liberdade 
de escolha). Mesmo se assim não fosse, o fato inegável é que não há danos a 
terceiros ou à própria pessoa para serem levados em conta39. 

 

 Tais argumentos põem em xeque as antigas e rígidas estruturas que definiam 

família, assentando sua caracterização em princípios norteadores como o afeto, a 

dignidade da pessoa humana e a liberdade sexual e autonomia de escolha.  

 Deve ser exposto também que a própria ideia de Estado Democrático de Direito 

subsume que a igualdade deve ser substancial e não só formal. Assim, há um paradoxo 

quando as famílias são tratadas diferentemente conforme a convenção comum do que é 

"certo". 

 Dworkin nos elucida acerca das funções de um Estado que se diz Democrático 

de Direito:  
 

O argumento deste livro – a resposta que oferece ao desafio da consideração 
igualitária – é dominado por dois princípios agindo em conjunto. O primeiro 
princípio requer que o governo adote leis e políticas que garantam que o 
destino de seus cidadãos, contanto que o governo consiga atingir tal meta, 
não dependa de quem eles sejam – seu histórico econômico, sexo, raça ou 
determinado conjunto de especializações ou deficiências. O segundo 
princípio exige que o governo se empenhe, novamente se o conseguir, por 
tornar o destino dos cidadãos sensível às opções que fizeram40. 
  

 Por seu turno, Viviane Girardi esclarece quais seriam as linhas gerais do Estado 

brasileiro no que diz respeito aos seus objetivos relativos à família, à democracia e ao 

Direito: 
 

A partir do artigo 226 e seus parágrafos e do artigo 227, a Constituição 
Federal inundou o cenário jurídico das relações familiares de um sentido 
amplo de democracia e de respeito às diferenças. Permitindo o 
reconhecimento legal da união estável e das famílias monoparentais, 

                                                 
39 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016. p. 105-106. 
40DWORKIN, Ronald, A Virtude Soberana: a teoria e prática da igualdade. Tradução Jussara Simões. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. XVII. 
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culminou por elastecer o leque das relações familiares legitimadas, as quais 
passaram a ser reconhecidas e tuteladas pelo Estado41. 
 

 Assim, ao conceituar o que seria a família o presente trabalho se depara com 

uma diversidade de entendimentos da própria cultura e tempo na sociedade ocidental. 

Nesse aspecto foi posto em relevo o ponto de vista de Diniz, que separa o conceito em 

família em sentido amplíssimo, em sentido lato e em sua acepção restrita. 

No que se refere ao sentido amplíssimo cabe frisar que corresponde ao que os 

seus membros estão ligados por vínculos de sangue ou afinidade. Já o sentido lato se 

refere ao núcleo integrado por cônjuge/ companheiro, filhos e parentes em linha 

próxima (como os de linha reta e colaterais). E, o sentido restrito se reduziria a um 

núcleo "diretíssimo", formado entre os pais e sua filiação42. 

Tais acepções recebem guarida na legislação pátria, que apesar de não definir 

especificamente família, gradua direitos e obrigações de acordo com a proximidade do 

círculo familiar. 

Ainda, nessa caminhada pode-se definir família tomado por base a visão de 

Orlando Gomes: “o grupo fechado de pessoas, composto dos genitores e filhos, e para 

limitados efeitos, outros parentes, unificados pela convivência e comunhão de afetos, 

em uma só e mesma economia, sob a mesma direção”43. 

Por fim, ao compreender a família no seu contexto jurídico, mas também na 

importância social dessa entidade, inferi-se que a família se manifesta de maneiras 

diversas e igualmente relevantes, podendo ser dito que ela consiste em uma organização 

social formada a partir não só de laços de sangue, bem como por aqueles os instituídos 

pelo Direito e/ ou os afetivos. 

Tal argumento é reforçado por Paulo Lôbo, in verbis: 
 

Sob o ponto de vista do direito, a família é feita de duas estruturas 
associadas: os vínculos e os grupos. Há três sortes de vínculos, que podem 
coexistir ou existir separadamente: vínculos de sangue, vínculos de direito e 
vínculos de afetividade. A partir dos vínculos de família é que se compõem 
os diversos grupos que a integram: grupo conjugal, grupo parental (pais e 
filhos), grupos secundários (outros parentes e afins)44. 

 

                                                 
41 GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto: a possibilidade jurídica da adoção 
por homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 32. 
42 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. v. 5. p. 9. 
43GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 33. 
44LÔBO, Paulo. Direito Civil: família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 2. 
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É certo que a família, por ser uma das manifestações mais puramente humanas, 

não se restringe aos institutos jurídicos criados para compartimentalizá-la.  

Acolhe essa linha de raciocínio Vianna: 

 
Hoje a família não decorre somente do casamento civil e nem é concebida 
exclusivamente como união duradoura entre homem e mulher. Por força do 
disposto no parágrafo 4º do artigo 226 da CF, a família é concebida, na sua 
noção mínima, como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes, abrangendo, também, as outras formas de entidade familiar, 
como aquela decorrente do casamento civil, do casamento religioso, e da 
união estável entre o homem e a mulher, nos termos dos outros dispositivos 
contidos no artigo 22645. 

 
 Adotando idêntico prisma de entendimento, Maluf assevera: 

 
Na evolução histórica da família, além da família tradicional, formada pelo 
casamento, a introdução de novos costumes e valores, a internacionalização 
dos direito humanos, a globalização, o respeito do ser humano, tendo em 
vista sua dignidade e os direitos inerentes à sua personalidade, impôs o 
reconhecimento de novas modalidades de família46. 

 
As chamadas "novas" famílias (que na verdade já existiam, mas eram 

marginalizadas) não são unidas pelos laços jurídicos clássicos, mas pela ideia abstrata 

do laço de afetividade e felicidade estabelecido entre as partes componentes dessa 

entidade. 

Isso se depreende da forma pela qual evoluiu a família (e o direito de família) no 

tempo, em que a liberdade conquistada gerou mais escolhas da forma de constituir uma 

família para os que se relacionam afetivamente.  

Ainda, conforme Vianna, pode-se entender a família como: “O instituto da 

família deixou de ser visto como uma entidade na qual tinha por objetivo fundamental a 

procriação e passou a ter como finalidade primordial a realização afetiva”47. 

                                                 
45 VIANNA, Roberta Carvalho. O instituto da família e a valorização do afeto como princípio 
norteador das novas espécies da instituição no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=novas%20modalidades%20de%20familia&source=web&
cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http://revista.esmesc.org.br/re/article/download/41/45&ei=QYZs
UOSzL4am8QTryYGwBg&usg=AFQjCNH1SSftEzhEWE4-NQOE_qykaTdnvA>. Acesso em: 04. jun. 
2018. 
46 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Novas modalidades de família na pós-
modernidade. Disponívelem: <http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=novas%20modalidades%2
0de%20familia&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.teses.usp.br/teses/disp
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QYZsUOSzL4am8QTryY GwBg&usg=AFQjCNEPa5jA_slhs4ygWM95xaaRLrsgfQ>. Acesso em: 04 . 
jun.2018. 
47 VIANNA, Roberta Carvalho. O instituto da família e a valorização do afeto como princípio 
norteador das novas espécies da instituição no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
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E, em razão de o Direito não ser o campo mais acostumado a observar o afeto, é 

importante ter em mente pontos de vista de outras áreas do pensamento como:  

1) Psiquiatria: Segundo a visão de Minuchin, a família seria um complexo 

sistema que organiza crenças, valores e práticas que interferem no desenvolvimento da 

sociedade. Busca-se a melhor adaptação, para a melhor chance de sobrevivência não só 

de seus membros, mas do coletivo (sociedade e Estado). É um sistema que sofre 

pressões internas e externas, se transformando conforme muda a sociedade e seus 

componentes, modificando sua finalidade para assim assegurar a continuidade e o 

crescimento psicossocial de seus membros.48 

2) Antropologia: Nessa perspectiva de compreensão, Hodkin acredita que a 

definição de família só pode ser encontrada estudando o que as pessoas pensam a 

respeito do instituto. Os limites do mesmo são definidos pelos laços de afeto e 

intimidade e não somente pelo sangue ou pela a lei49.  

3) Sociologia: Vale destacar a visão de  Dessen e Braz, segundo os quais a 

família é um dos principais cenários de socialização dos indivíduos. Assim sendo, 

desempenharia um papel fundamental para que se compreenda o próprio 

desenvolvimento do ser humano, que está em constante transformação; essa é 

multideterminada por fatores dos próprios indivíduos (microcosmo) e por aspectos mais 

amplos do contexto social (macrocosmo) na qual esta inserida50.  

4) Psicologia: Faco e Melchiori caracterizam o seio familiar como um ambiente 

de socialização, em que os indivíduos se esforçam para sobreviver, como também para 

efetivar a prática de cidadania. Trata-se de um microcosmo de desenvolvimento 

                                                                                                                                               
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=novas%20modalidades%20de%20familia&source=web&
cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http://revista.esmesc.org.br/re/article/download/41/45&ei=QYZs
UOSzL4am8QTryYGwBg&usg=AFQjCNH1SSftEzhEWE4-NQOE_qykaTdnvA>. Acesso em: 04. jun. 
2018. 
48 MINUCHIN, Salvador. Families and individual development: provocations from the field of family 
therapy. Child Development, Relationships within the family: a systems perspectives on development. 
In: HINDE, R., 1985. v. 56, p.289-302. (tradução nossa) 
49 HODKIN et al. Concepts of family memberships. In: CUSINATO, M. (Org.), Research on family 
resources and needs across the world. Milão: LED Edicioni Universitarie, , 1996. p.45-54. (tradução 
nossa) 
50 DESSEN, Maria Auxiliadora da Silva Campos .; BRAZ, Marcela Pereira. A família e suas inter-
relações com o desenvolvimento humano. In: DESSEN, M. A.; COSTA Jr., Á. L. (Orgs.). A ciência do 
desenvolvimento humano: tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre:Artmed, 2005. 
p.113-131. 
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individual e coletivo de seus membros, através ou de arranjos livres ou de novas 

estruturas familiares que vão se formando com o tempo51.  

Desse entendimento pode-se inferir que a família não é um ente puramente 

jurídico, revelando também um forte caráter sociológico e antropológico. E, tendo isso 

em mente, por ser um elemento constituído de seres humanos e influenciado por seus 

contextos temporais, históricos, culturais e até econômicos, pode-se considerar que: 

1) A ideia de família e sua forma de compreendê-la evolui e se altera conforme 

o decorrer do tempo em consonância do viver individual das pessoas que a 

compõem; 

2) A família é a base de organização social dos sistemas públicos e 

econômicos, sendo de interesse dos Entes que vivem desses sistemas que ela 

se mantenha estável. 

Recentemente o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no julgado de pedido de 

providências 0001459-08-2016.2.00.000052, teve a oportunidade de discutir um dos 

temas do "amanhã", que é a poliafetividade. Essa relação, que busca status de família, 

será tratada em capítulo próprio, mas o tema levantou questões paradigmáticas como a 

relevância da monogamia, afeto versus patrimônio, mundo das leis e mundo dos fatos. 

Os pontos importantes da decisão serão também focalizados em capítulo próprio, mas a 

sua discussão já deixa claro o embate entre o status quo e os indivíduos que querem ter 

seu relacionamento reconhecido. 

As diversas mudanças do passado acabaram acarretando uma decisão em que 

ganhou, não unanimemente, o conservadorismo, deixando o reconhecimento jurídico da 

poliafetividade por parte do CNJ, talvez, para um "amanhã". Apesar de ser uma reação 

comum aos que visam estabilizar as águas turbulentas de tão relevante instituto, fato é 

que também demonstra o apego a uma tradição construída por uma impotência não dita, 

já que houve a maioria dos votos contra o poliamor/ poliafetividade, algumas vozes 

reconhecendo-o parcialmente e registrando-se apenas um voto a favor. 

Tais fatos levantam as perguntas: o ideal de família é aberto ou é fechado? 

Ainda hoje a monogamia, como única opção, protege a coletividade ou seu monopólio 

                                                 
51 FACO, Vanessa Marques Gibran.; MELCHIORI, Lígia Ebner. Conceito de família: adolescentes de 
zonas rural e urbana. Ed. UNESP, 2009. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/krj5p/pdf/valle-
9788598605999-07.pdf. > Acesso em 04.set.2018. 
52 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000 . Relator Mins João Otavio de Noronha DJ: 
02/07/2018. 
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fere a autonomia da família? A tradição usou o Direito ou o Direito está usando a 

tradição?   

 

1.3 Família: um ideal fechado ou aberto? 

 

 Apesar de sua formulação aparentemente simples, essa indagação apresenta 

questões complexas que influenciam na interpretação do problema posto; dentre essas é 

possível se a família ocidental está realmente em “crise”. 

O referido ideal fechado iria compreender o rigorismo. Ou seja, se faria 

fundamental  entender o que é a família segundo critérios bem definidos, que seriam as 

balizas que demonstram o que ela é, e mais importante, o que ela não é. 

Assim, se buscaria testar se cabem nessas balizas sendo rechaçado o que não se 

conformasse. Seria a interpretação da família conforme o dogma institucional (seja 

social, religioso, cultural ou legal). 

Por sua vez, o entendimento da família como ideal aberto comporta a ideia de 

fluidez. Ou seja, haveria critérios norteadores que remeteriam ao intérprete as condutas 

aceitas no tempo e espaço.  

Essa compreensão levaria a uma tolerância quanto à estrutura do 

relacionamento, agregando um número maior de possibilidades de relacionamentos 

congruentes com o sistema que está sendo testado.  Assim, o entendimento sobre os 

relacionamentos variaria conforme o padrão comportamental da época ou os valores 

dominantes do momento; nele é possível reconhecer uma visão flexível do instituto. 

O rigorismo assinalado como o primeiro elemento do ideal fechado, leva à 

segurança jurídica e ao aumento do controle sobre a estabilidade e os rumos que o 

instituto pode desvelar.  

Tal método leva em consideração mais a estabilização das instituições do que a 

proteção dos indivíduos, e envolve interpretação mais binária (sim ou não), o que torna 

a verificação mais simples. É a preferência de um modelo mais voltado ao público, 

tendo como grandes campos o Direito, a economia e a religião. 

Segundo o filósofo Fromm53 essa forma de ideal para as famílias se coadunaria 

com a ideia da união pela conformidade dos sentimentos prescritos. Pode-se argumentar 

que seria um tipo de amor simbiótico em que para se fazerem parte do todo (do sistema 

                                                 
53FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.22. 
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de proteção estatal da família) os indivíduos se diminuem ou se anulam. Conformando-

se aos sentimentos que aquele Estado permite que sintam e ao modo de como sintam. 

Já o primeiro elemento caracteristico do ideal aberto, a saber, vantagens e 

desvantagens, tem na sua flexibilidade o maior abarcamento de possibilidades, 

aumentando o escopo de proteção que o instituto pode alcançar e estimulando a 

autonomia da vontade, frente à segurança. 

Assim, o método correspondente ao conceito aberto leva em conta mais a 

autonomia dos indivíduos do que a estrutura institucional, permitindo rupturas maiores 

e mais rápidas para conformar novos modelos ao sistema de proteção. Esse modelo é 

voltado mais às decisões do particular sobre o todo, tendo como grandes campos a 

Antropologia e a Sociologia. 

Então, essa metodologia do conceito aberto aplicado ao instituto da família seria 

mais um dos sinais que Baumann54 aponta sobre o amor líquido na sociedade atual, em 

que, em vez das pessoas procurarem viver o amor sob os critérios “mais elevados”, se 

buscaria reduzir os critérios para que mais pessoas pudessem viver o amor. No entanto, 

nesse escopo as pessoas teriam mais liberdades para expressar os seus laços e 

amadurecê-los sem uma cartilha, buscando ao mesmo tempo uma fluidez/ liberdade no 

relacionamento e uma maior intensidade do que o conformismo poderia assegurar. 

Quanto ao segundo elemento (vantagens e desvantagens referenciadas com os 

personagens envolvidos), a grande questão que se põe é quais os objetivos que os 

indivíduos, a sociedade e o Estado tem em vista com o instituto família.  

Essas questões levam em conta, em relação ao indivíduo, a tolerância deste com 

a intervenção do Estado e da Sociedade no seu dia a dia, grau de amadurecimento, ideal 

de ser guiado ou guiar, assumir as consequências e riscos e a preocupação entre 

patrimônio e afeto. Nessa análise as perguntas que se levantam são: se as pessoas estão 

prontas ou buscando, de acordo com a  classificação de Fromm55 um amor simbiótico 

(dicotomia sado/ masoquista) ou um amor amadurecido; ou ainda, se o ideal que se 

busca é a igualdade pela mesmice ou igualdade pela unidade56. 

Caso a busca seja pela simbiose sado/ masoquista em que um indivíduo se 

submete à vontade do todo e o que se busca é uma igualdade nos relacionamentos, 

                                                 
54 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar. 
2003. p. 06. 
55FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 22. 
56FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 18-
20. 
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estaria se olhando para seres humanos sedentos por uma orientação rígida, ou seja, o 

ideal fechado. Já se a busca for de um amor amadurecido em que os dois buscam se 

complementar em sintonia com a igualdade, em que a busca se dá por todos terem o 

direito de serem únicos, estarão esses indivíduos buscando uma orientação flexível, ou 

seja, o ideal aberto.  

Quanto à sociedade e ao Estado, em ambos deve-se verificar o grau de 

intervenção que o mesmo deseja aplicar, a capacidade de lidar e querer mudanças, a 

capacidade de atender as demandas dos indivíduos, confusão entre moral e legal, força 

da maioria frente aos desejos da minoria e o grau de paternalismo ou liberalismo. Nessa 

análise, tendo por base o mesmo autor57, o que se levanta é o grau de sadismo que esses 

entes querem adotar. Vale sublinhar que não é provável nenhum controle, já que 

nenhum controle seria anarquia, e chegando ao máximo que seria o controle total 

(sonhos ditatoriais), conforme preleciona Spinoza58. 

Quanto maior for o controle desejado na definição do que é, para onde vai, como 

vai e quem vai ser considerado família, mais se aproxima de um sistema de ideal 

fechado, pondo os indivíduos conformados para proteger o sistema, excluindo os não 

conformados com a equação protetiva. Por sua vez, quanto maior a flexibilidade e a 

capacidade responsiva para as mudanças do sistema, a capacidade de aceitar as ideias 

minoritárias mais se aproximará do ideal aberto. 

À luz das considerações feitas no subcapítulo anterior, podem ser formulados 

estes pensamentos: 

1) A liberdade da forma da família tem que ser desejada pelos 

indivíduos; 

2) A preocupação manifestada entre riscos e direitos patrimoniais e 

afetivos são vetores de como se interpreta a família com maior ou menor grau de 

consistência; 

3) Estados que tendem ao controle total (como os Estados 

totalitários, pseudo-laicos e pseudo-democráticos) fazem uso dos campos religiosos, 

jurídicos e econômicos para exercer o maior controle possível sobre as escolhas 

individuais da sua população, tendo alguns mártires e uma legião de conformados ou 

muitos defensores de um modelo único/tradicional59; 

                                                 
57FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 29. 
58SPINOZA, Benedictus. Ética, IV. Tradução: de Thomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p.35. 
59FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.20. 
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4) Estados democráticos tendem a exercer seu controle de maneira 

mais flexível, com frequência via propagandas60. E, a considerar as ondas de direitos 

fundamentais, tenderiam ao ideal aberto, dependendo da comodidade dos seus 

indivíduos. Tomam-se o Direito e o Sistema como ferramentas e não como objetivos de 

proteção; 

5) O ideal de família varia conforme o tempo, a cultura, a geografia 

e os interesses dos entes envolvidos. 

Caminhando nessa trilha, o presente trabalho vai tornar o Brasil como recorte do 

mundo ocidental para tentar verificar a tendência do ideal de família como aberta ou 

fechada. 

Pelo que já foi exposto, o Brasil tem como tradição a adoção do ideal fechado de 

família. Seja no Império ou na República, nas etapadas históricas de hegemonia das 

oligarquia, na ditadura ou nos períodos democráticos não atuais, o monopólio ou a 

máxima prioridade foi para um modelo tradicional de família: 1) perpétuo; 2) 

matrimonial; 3) patriarcal; 4) sanguíneo/ legítimo; 5) heterossexual (que depois evoluiu 

para heteroafetivo); e 6) monogâmico.   

Fez-se uso da enumeração no parágrafo precedente para destacar os elementos 

balizadores do que era e, para alguns, do que é considerada a família tradicional no 

Brasil. Esses eram os elementos da família legítima e protegida pelo Estado e pela 

sociedade. Os testes de encaixe utilizavam todos esses parâmetros, e, caso houvesse a 

falha de algum deles, aquele núcleo de relacionamento era marginalizado, tratado como 

herege ou criminalizado (vide a bigamia até hoje). 

No entanto, como se observou no caminho histórico delineado no subcapítulo 

anterior, muitas são as mudanças que foram ocorrendo no Brasil, e no mundo, que 

culminaram em um processo de transição de um Estado patrimonialista para um que se 

preocupa com o conceito de afetividade nos relacionamentos. E, sem perder de vista a 

todas as pequenas conquistas alcançadas na década de 1900, foi com e a partir da 

Constituição Federal de 1988 que se apresentou, de maneira clara, a proteção da família 

e a extensão a vários grupos marginalizados. 

Procedendo a uma análise, da conjuntura, é possível inferir que diversas balizas 

rígidas foram flexibilizadas ou deixaram de existir com esse movimento: 

                                                 
60FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.21. 
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1) Com a Lei do desquite e do divórcio a família matrimonial deixou de ser "até 

que a morte os separe". Acabou criando a família "monoparental" em muitos casos. 

2) O modelo patriarcal está sendo cada vez mais rechaçado com as conquistas 

feministas, não havendo mais o que se falar de pátrio poder, mas sim de poder familiar. 

3) O próprio matrimônio decresceu em prestígio com o reconhecimento da união 

estável, famílias monoparental, anaparental e tantas outras. 

4) Apesar da biologia ter um papel de grande relevância para determinação da 

família e suas obrigações, fato é que hoje os laços vão além da questão biológica ou da 

forma de relacionamento dos pais, se casados ou não. Seja dentro ou fora do casamento, 

por adoção ou com o reconhecimento da família socioafetiva, os laços de afeto retiraram 

do sangue o monopólio de atribuição de legitimidade para a família. Destaque-se o 

recente Provimento n. 63/17 do CNJ que, facilita o reconhecimento da paternidade/ 

maternidade socioafetiva em cartórios extrajudicialmente. 

5) Recentemente houve pelo STF a liberação da união estável para os casais 

homoafetivos e após a autorização do CNJ para a conversão e celebração de casamento 

desses mesmos casais em todos os cartórios do Brasil. Assim, não mais só o amor/ 

relacionamento hétero goza das proteções estatais. 

Essas novas famílias, inseridas no mundo moderno, unidas por afeto, têm por 

base familiar a reciprocidade, igualdade e felicidade. Nesse sentido afirma Dias: 
 
A família transforma-se na medida em que se acentuam as relações 
desentimentos entre seus membros: valorizam-se as funções afetivas da 
família. Despontam novos modelos de família, mais igualitárias nas relações 
de sexo e idade, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus 
componentes, menos sujeitas à regra e mais ao desejo61. 
 

Tais foram as transformações sociais e a busca dos indivíduos por conquistas na 

seara da afetividade. A propósito Luiz Edson Fachin dá a seguinte lição sobre as 

transformações ocorridas no plano da realidade na sociedade, que implica diretamente o 

Direito posto, que tenta estabilizar ainda as "verdades postas", ao dizer que se impõe ao 

intérprete que:  “reconhecer que o reinado secular de dogmas, que engrossaram as 

páginas de manuais e que engessaram parcela significativa do Direito Civil, começa a 

ruir”62.  

                                                 
61 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Famílias. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2016. 
p. 61. 
62  FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 1. 
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Essas mudanças são consectários diretos da própria evolução da espécie humana, 

como se observa em Paulo Roberto Ceccarelli: 
Se os elementos que definem o sistema representativo que chamamos 
‘família’ variam segundo a sociedade, podemos concluir que o significante 
‘família’ é representado, como todo significante, por fatores conscientes e/ou 
inconscientes, que definem a maneira e engendram as categorias pelas quais 
o mundo social é organizado. Qualquer modelo de família é tributário da 
ordem social que o produz63. 

 
A pergunta que se levanta é: e a monogamia? Essa talvez seja a única base que 

ainda se mantém de pé; no entanto, a mesma está encontrando incoerências sistêmicas 

que em um futuro próximo poderá tornar sua exclusividade insuportável, como: 

1)  acompanhando as tendências modernas, o direito brasileiro hoje admite a 

família de um só indivíduo. Isso se justifica na vida de hoje em que muitas pessoas por 

opção decidem ou estar só ou pela agitação da vida não encontram tempo para um 

relacionamento com outra pessoa ou por opção alheia. Soma-se a isso o fato de que, 

para fins patrimoniais, a legislação e jurisprudência já reconhecem de bem de família 

para um indivíduo. Ou seja, já existe a família unipessoal64. 

2) Há o reconhecimento nos tribunais sobre Direito Previdenciário, Família e 

Sucessões, como o reconhecimento de famílias paralelas, para fins de divisão de 

aposentadoria, pensões e herança entre os diversos núcleos, em que, em muitos casos, 

nem sabiam da existência um do outro. 

3) Há, entre as formas de família já citadas e reconhecidas, a monoparental, 

socioafetiva, anaparental (e alguns casamentos, como relatam os filmes),em que não há 

sexo entre seus membros. 

 4) Como premissa, só há o que se falar de monogamia, se há sexo ou, ao menos, 
expectativa de se ter sexo entre dois seres. 

Dito isso, estabelecidas as premissas, a pergunta seguinte seria: como sustentar 

que a monogamia ainda é um pilar da constituição da família? 

A sustentação da monogamia como requisito de família, e que, como tal, deve 

ser protegido, leva a uma inconsistência do ordenamento jurídico (uso da força para 

proteger algo que não é relevante para definir família hoje, a ponto de negar sua 

existência). E, se é possível haver família sem sexo e família de uma só pessoa, por que 

não seria possível com mais de um de maneira consentida?  

                                                 
63 CECCARELLI, Paulo Roberto. Novas configurações familiares: mitos e verdades. In Jornal de 
Psicanálise São Paulo, jun. 2007. v.40 n. 72: p. 89-102,. Disponível em: 
<http://www.ceccarelli.psc.br/artigos/portugues/html/confmitver.htm>. Acesso em: 18.07. 2018. 
64 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. REsp n. 205.170/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp. 
Publicado no DJ de 07 fev. 2000. 
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Analisando esses pontos, se identificaria no Brasil que: 

1) Há uma busca incessante dos indivíduos para que seus afetos, laços e 

vontades sejam reconhecidos; 

2) Constata-se uma sociedade e um Estado cada vez mais ligados ao modelo 

democrático de Direito; 

3) Ocorre a demonstração pela aceitação das famílias antes marginalizadas 

que não geraram ruína da família matrimonial, mas apenas agregou opções. 

Logo, não faz mais sentido adotar no ordenamento brasileiro um modelo de ideal 

fechado de família. Há diversos modelos, as balizas já não são mais tão rígidas, cabendo 

exceções ou desaparecendo e há como norte a ideia de afeto, muito mais ligado ao 

campo da subjetividade e variação conforme a cultura e época do que à objetividade 

demandada pelo ideal fechado.  

Esses pensamentos se ligam aos seguintes questionamentos: a família ocidental 

está (realmente) em crise? Por que parece que essas mudanças são tão dolorosas?  

Se adotado o ideal fechado e seus dogmas para o instituto da família, a resposta 

é certamente que a modernidade líquida, estudada por Bauman65, deixou o instituto em 

crise por romper com várias de suas bases. E ver um sistema sólido em ruínas, e estar na 

insegurança, dói. 

 No entanto, se for adotado o ideal aberto, não há uma crise à vista, mas sim uma 

expansão (ou dilatação) do que se entende por família. Assim, o sistema posto teria que 

se adaptar. E adaptação exige energia, exige pensar, exige mudar, e tudo isso dói. 

Talvez a crise da família ocidental se deva às dores da mudança da ótica de 

modelo pelos que elaboram o sistema e aqueles que o julgam e não pelos indivíduos que 

vivem a família. E, nesse contexto de mudança que se apresenta hoje para um ideal 

aberto de família (mais consonante com as expectativas e acontecimentos), pega-se 

emprestado a canção de Oswaldo Montenegro: “Mudar dói, não mudar dói muito”66, 

porque a expansão vai vir, seja por ter sido aberto o espaço, seja pelo romper das 

estruturas. 

  

                                                 
65BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar., 2001. p.15. 
66 MONTENEGRO, Oswaldo. Mudar dói, não mudar dói muito. Album: A lista. 2001. 
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CAPITULO 2: FALANDO DE POLIAMOR 

 

2.1 Definições que definem, mas não limitam 

 

 Na busca por um lugar-comum do que seria o poliamor e a poliafetividade é 

importante que se faça um balanço de suas raízes. Esse exame demonstra que, apesar de 

ser um tema de estudo recente, tem raízes nos anos de 1800, só germinando entre as 

décadas de 1960 e 1990 para enfim começar a florescer nos últimos anos. 

 Julga-se por bem começar esta reflexão citando Anapol em seu livro 

"Polyamory: the new love without limits”. Nesse trabalho ela faz referência a uma 

remota origem,como um produto derivado do casamento complexo. Ato que pertence à 

filosofia da comunidade americana Espiritual Oneida de John Humphrey Noyes, em 

1848, que, em suma, residiria em que todos os homens e mulheres da comunidade eram 

considerados casados uns com os outros, a ejaculação era admitida só para fins 

procriativos. Tais ideias libertariam seus membros do ciúme e possessividade, com isso 

aproximando mais as pessoas de Deus.67 

 No entanto, o aumento da não monogamia no ocidente só realmente veio ganhar 

maior visibilidade na década de 1960, com os movimentos de contracultura, os hippies, 

o rock, o amor livre e o feminismo. Esses movimentos propunham uma nova maneira 

de pensar, sentir e agir, vindo em oposição ao "Modo de vida americano", pregando, 

dentre outros bordões, "faça amor, não faça guerra".68 

 As mudanças efetuadas por essa geração causaram mutações no próprio 

comportamento sexual, gerando uma verdadeira revolução sexual até hoje estudada.69

 Há o destaque à invenção da balinha mágica (a pílula), como o gatilho que 

permitiu retirar do sexo a finalidade procriativa e valorizá-lo como fonte de recreação. 

Essa mudança de paradigma fez com que o sexo heterossexual, matrimonial baseado na 

monogamia se convertesse em uma das possibilidades a serem experimentadas70. 

 Autores como Sheff afirmaram que a década de 1980 constituiu um freio à 

revolução sexual, tendo em vista a epidemia de AIDS e o conservadorismo político. No 
                                                 
67 ANAPOL, Débora. Polyamory: the new love without limits. San Rafael, CA: IntiNet Resource Center, 
1997. p. 45. (tradução nossa) 
68 ANAPOL, Débora. Polyamory: the new love without limits. San Rafael, CA: IntiNet Resource 
Center, 1997. p.54. (tradução nossa) 
69 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas. São Paulo: UNESP. 1993. p.1. 
70 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas. São Paulo: UNESP. 1993. p.8. 
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entanto, também foi o ambiente em que o poliamor teria começado a se estabelecer 

como uma identidade e forma familiar.71 

 A propósito, Noel procurou elucidar como foi a emergência pelos anos 90 dessa 

nova forma de família:  
 

Nos anos noventa, o poliamor surgiu desse contexto cultural de movimentos 
sociais, como uma estrutura de relacionamento em que a pessoa poderia optar 
por amar e manter relações sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo 
tempo, havendo comunicação mútua e aberta acerca dessas escolhas72. 
 

 Importante frisar a pesquisa de Pilão e Goldenberg73 que argumentam que a 

construção da identidade do poliamor não se formula em termos fixos. Essa se identifica 

por sua dualidade, por um lado representando apenas um conjunto de ideais amorosos 

(podendo inclusive aqueles que se identificam como adeptos jamais o terem vivido) e, 

por outro, compreendendo a busca não só pelo viver, mas também o do reconhecimento 

do viver.  

 Uma das principais vozes nesse mundo poliamorista é a psicóloga americana 

Deborah Anapol, citada no início do capítulo, podendo até ser reconhecida como a 

responsável pela ocidentalização do fenômeno, ao difundir e consolidar o poliamor em 

todo o mundo. Com efeito, considera-se importante mencionar o sentido atribuído por 

ela ao termo em suas obras: 
 

[…] Eu uso a palavra poliamor para descrever todo o conjunto de estilos 
de amor que surgem a partir do entendimento de que o amor não pode ser 
obrigado ou impedido de fluir em qualquer direção particular. O amor, 
que pode se expandir, frequentemente cresce para incluir um número de 
pessoas. Mas, para mim, o poliamor tem mais relação com a atitude 
interna de deixar o amor evoluir sem expectativas ou demandas [...] do 
que com o número de parceiros envolvidos74. 

 

 Ainda, segundo Pilão e Goldenberg , acredita-se que no “Poliamor se é mais 

honesto consigo mesmo, já que não é necessário se moldar ao(s) parceiro(s) como nas 

demais formas de conjugalidade, que têm mais regras, expectativas e ciúmes”75. Faz 

parte dos fundamentos do poliamor a compreensão de que todos os envolvidos na 
                                                 
71 SHEFF, Elisabeth. Polyamorous, families, same-sex, marriage, and the slippery slope. Journal of 
Contemporary Ethnography. Londres. 2011. v. 40. n. 5. p. 490. (tradução nossa)  
72 NOËL, Melita. Progressive polyamory: considering issues of diversity. Sexualities. Londres. v. 9. n. 5. 
2006. p. 602-603. (tradução nossa) 
73 GOLDENBERG, Mirian; PILÃO, Antonio Cerdeira. Poliamor e monogamia: construindo diferenças e 
hierarquias. Revista Ártemis. jan./jul. 2012. v. 13. p. 62-71. 
74 ANAPOL, Débora. Polyamory: the new love without limits. San Rafael, CA: IntiNet Resource Center, 
1997. p.1. (tradução livre) 
75 GOLDENBERG, Mirian; PILÃO, Antonio Cerdeira. Poliamor e monogamia: construindo diferenças e 
hierarquias. Revista Ártemis. jan./jul. 2012. v. 13. p. 62-71. 



43 
 

relação estejam cientes e de acordo, por livre e espontânea vontade. Isso em todos os 

aspectos como a configuração que ele assume ou assumirá de modo a contemplar 

valores como honestidade e transparência são conteúdos. 

 Nesse sentido, a enciclopédia cibernética, conhecida como Wikipedia (elaborada 

pelos próprios usuários), reúne convicções do senso comum sobre o tema: 
 

Poliamor [...] é a prática, o desejo, ou a aceitação de ter mais de um 
relacionamento íntimo simultaneamente com o conhecimento e 
consentimento de todos os envolvidos, não devendo no entanto ser 
confundido com pansexualidade. Poliamor é frequentemente descrito como 
consensual, ético, responsável e não-monogâmico. A palavra é por vezes 
utilizada num sentido mais amplo para se referir a relações sexuais ou 
românticas que não incluem apenas sexo, embora haja discordância sobre 
quão amplamente se aplica; a ênfase na ética, honestidade e transparência 
como um todo é amplamente considerada por seus defensores como crucial 
para definir sua característica. Em outras palavras, o poliamor como opção ou 
modo de vida, defende a possibilidade prática e sustentável de se estar 
envolvido de modo responsável em relações íntimas, profundas e 
eventualmente duradouras com vários parceiros simultaneamente76. 

 

 Assim, se poderia entender o poliamor, como uma relação não monogâmica, 

convivendo três ou mais pessoas, de forma concomitante (e não em série), de maneira 

amorosa, tendo o consentimento e conhecimento de todos os envolvidos. Reconhece 

como essenciais a lealdade, a honestidade, o amor, a ética e, principalmente, a 

liberdade. 

 Cabe destacar que no Brasil o poliamor tem adotado nuances diferentes do que 

se pode assinalar no exterior,  isso conferindo um colorido todo próprio à temática. 

 Pilão aponta, ao citar Roberto Freire, em particular seu livro "Ame e dê 

vexame", como uma referência aos defensores das “relações livres” no Brasil, tendo 

sido a liberdade o elemento mais enfatizado:  
 

Roberto Freire não defende uma ética amorosa rigorosa, pautada em um 
relacionamento negociado e regrado, mas sim em relações que garantam 
liberdade, espontaneidade e que são contrárias ao controle exercido entre os 
parceiros. O autor questiona esse modelo de relacionamento afirmando que 
ele transforma o amor em um negócio ou em uma associação de interesses 
mútuos. Para ele, o foco em atender os anseios do outro é próprio de uma 
“ideologia do sacrifício” e do “autoritarismo capitalista familiar”. Portanto, 
para ser “libertário”, o amor deve se expressar em liberdade, deixando que o 
próprio conduza a forma, a intensidade, a beleza e a duração de cada 
relacionamento77.  

                                                 
76 WIKIPEDIA. Poliamor. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliamor>. Acesso em 
01.nov.2018. 
77 PILÃO, Antonio Cerdeira. “Por que somente um amor?”: um estudo sobre poliamor e relações não-
monogâmicas no Brasil. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. p. 205. 
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 Pilão em sua pesquisa, suscita uma discussão sobre as diferenças observáveis 

entre as ideologias poliamorosas anglo-americanas e as brasileiras, afirmando que na 

tensão comparativa entre os militantes estadunidenses e os praticantes brasileiros brota a 

divergência entre as questões de ordem, de um lado a igualdade (EUA), do outro a 

liberdade (Brasil):  
 

Mostrei que enquanto o poliamor anglo-americano desenvolveu um 
igualitarismo maior, com foco na construção de relacionamentos éticos e 
negociados, no Brasil a liberdade apareceu como valor supremo, de modo 
que se questionou qualquer tentativa de controle dos parceiros e de restrição 
às manifestações individuais mais genuínas e espontâneas. Esse indivíduo 
autorreferido, que ama a si mesmo em primeiro lugar, considera a 
monogamia uma castração e, por isso, evita ao máximo se submeter a regras, 
negociações e identidades, vistas como comprometedoras do projeto de 
libertação e de afirmação de sua singularidade78. 
 

 Continua Pilão ao tentar compreender a diferença assinalada entre esses dois 

grupos sobre o mesmo fenômeno: 
 

Construí a hipótese de que as diferenças encontradas revelam tradições 
culturais e religiosas distintas, de modo que o protestantismo teria contribuído 
entre os anglo-americanos para a adoção de uma postura mais focada no 
autocontrole, na racionalidade e na busca pela perfeição ética. No Brasil, por 
sua vez, a influência do catolicismo teria favorecido uma atitude mais 
complacente com o cumprimento de regras, renegando a busca pela perfeição 
ética, desprezando o trabalho, o esforço e enfatizando a espontaneidade e a 
singularidade. Além disso, o poliamor assume uma dimensão mais prática entre 
os poliamoristas anglo-americanos, de modo que a literatura poliamorosa 
produzida nesses países lembra manuais de conduta, sugerindo “técnicas” para 
o aprimoramento dos relacionamentos. Entre os brasileiros, o poliamor foi 
tratado menos como uma “técnica” e mais como ideal a ser perseguido a fim de 
superar os limites impostos pela monogamia79. 

 
 Aqui se depreende que um poliamor brasileiro contém como princípios a 

igualdade e a liberdade dos parceiros. No entanto, caso se tenha que interpretar qual 

teria prevalência na dinâmica poliamorosa brasileira, os estudos realizados na área 

indicam que os que vivem o poliamor no Brasil prefeririam a liberdade à igualdade. Tal 

ideia deve permear todo o conceito de poliamor acolhido nesta pesquisa, sob pena de 

limitá-lo pela sua própria definição. 

                                                 
78 PILÃO, Antonio Cerdeira. Por que somente um amor?: um estudo sobre poliamor e relações não-
monogâmicas no Brasil. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. p. 231. 
79 PILÃO, Antonio Cerdeira. Por que somente um amor?: um estudo sobre poliamor e relações não-
monogâmicas no Brasil. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. p. 231. 
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 Para Pilão, a “liberdade plena”80, ambicionada por alguns poliamoristas, sem 

entraves sociais, regras e limitações, implica que os relacionamentos sejam baseados 

exclusivamente na vontade de cada um dos envolvidos, sem constrangimentos ao livre 

amar. 
 

2.2 Modalidades de poliamor 

 

 A primeira questão que se deve ter em mente é que as formações 

poliamorosas se apresentam de diversas formas e configurações. A segunda é que  

podem ser modificadas de acordo com o desejo dos componentes. Sempre na esteira 

da igualdade, honestidade e  consentimento em suas interações, estando livres para ir 

e vir conforme as formas e configurações não lhes satisfaçam mais. 

 No blog “Poliamores”, encontra-se, de forma muito elucidativa, no melhor 

estilo "entendeu ou quer que eu desenhe?", as possíveis formações: em grupo, 

interconectados e mono/poli. Acabou ocorrendo que, além de esclarecer, incluiu as 

figuras explicativas abaixo81: 
Figura 1: Formações Amorosas 

 
Fonte: https://tab.uol.com.br/poliamor/ 

Na imagem seguinte é possível identificar os formatos mais básicos de relações 

poliamoristas: trisal, formato em V e formato em T: 

Figura 2: Tipos de Relacionamentos Poliamoristas 

                                                 
80 PILÃO, Antonio Cerdeira. Poliamor: um estudo sobre conjugalidade, identidade e gênero. Dissertação. 
PPGSA, UFRJ, 2012. p.88. 
81 BLOG POLIAMOR. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/poliamor/> Acesso em : 01.nov.2018. 
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Já a próxima imagem serve de ilustração a uma formação poliamorosa mais  

complexa, quase como uma aula de matemática: quarteto, quadrado e quadra em N. 

 
Figura 3: Tipos de Relacionamentos Poliamoristas 

 
 

 
Fonte: https://tab.uol.com.br/poliamor/ 

 
Os modelos apresentados ainda podem se dividir na esquemática de “aberto” 

e “fechado”. Ou seja, se aberto há a possibilidade de novos amores, sendo mais livre 

e tendo que trabalhar melhor a compressão no grupo, e, no segundo, é praticada a 
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“polifidelidade”. Essa opção diminui a liberdade do experimentar amoroso para só 

com os membros do grupo, tendo que ser aí trabalhada no mesmo a questão até 

mesmo do ciúme. 

Figura 4: Tipos de Relacionamentos Poliamoristas 

 
Fonte: https://tab.uol.com.br/poliamor/ 

 

 Seguindo o estudo fundamental de Anapol82, para os que criaram e 

propagaram o poliamor, seria mais importante o entendimento dos seus valores do 

que a forma como se relacionam. Esse argumento pode ser defendido, embora para 

os curiosos sobre o tema o modo de se relacionar acabe tendo grande impacto e 

visualização, para só depois observar como fazer funcionar.  

 Seria entrega e permissão ao amor de maneira livre a essência do poliamor. 

Pode-se inferir de tudo o que já foi apresentado que ele se fundaria na decisão de 

garantir a divisersidade das formas de se relacionar amorosamente. 

Nessa estrutura amorosa que se apresenta, questões como ciúme ainda 

precisam ser trabalhadas, mas, pelo fato de todas as suas modalidades se basearem 

no dialogo, faz parecer que há mecanismos mais salutares do que os usados na 

monogamia para resolver esses impasses. Um exemplo disso seria o “compersão”, 

fruto de um neologismo da língua inglesa compersion; essa palavra expressaria um 

sentimento novo, uma oposição ao ciúme, uma superação do sentimento de de 
                                                 
82ANAPOL, Débora. Polyamory: the new love without limits. San Rafael, CA: IntiNet Resource Center, 
1997. p.101. (tradução nossa) 
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propriedade do parceiro(a), a partir da aceitação da liberdade de amar do(s) 

mesmo(s)83. 

 

2.2.1 Modalidade em destaque: poliafetividade 

 

 Após abordarmos o fato social do poliamor e o modo como o mesmo se 

caracteriza, se mostra necessário diferenciar o poliamor da poliafetividade. Esse último 

seria o poliamor qualificado na polifidelidade e outros requisitos incluindo um objetivo 

além: o de constituir família. Ou seja, a relação formada por mais de duas pessoas busca 

um relacionamento com o espectro familiar. Trata-se de manifestar livremente a 

vontade de cada membro de constituir família, fundando-se na partilha de objetivos 

comuns, na afetividade e na boa-fé. 

 As definições precedentemente apresentadas servem como premissa para a 

conclusão de que nem toda relação de poliamor pode pleitear ou pode ser apontada 

como uma família. A falta do qualificante mostra que nem todos que vivem em 

poliamor buscam ser uma família- o que fez a Tabeliã Domingues, conforme obra de 

Rosa, opinar, acerca dessa modalidade que: “o Poliamor é gênero do qual a 

poliafetividade é uma espécie"84. Ainda segundo ela: 
 

o Poliamor é uma estrutura aberta, que não exige necessariamente essa 
constituição que nós criamos com a união estável poliafetiva”, ao passo que a 
poliafetividade envolve os efeitos jurídicos de uma constituição familiar. 
Ressaltou a jurista que, no mundo, há estruturas poliafetivas – acordos que 
envolvem uma unidade familiar, bem como o poliamor que não se constitui em 
família, como, por exemplo, uma relação poliamor aberta, sexuais – acordo 
puramente sexual, ou assexuais – acordo de relação assexuais -, sem qualquer 
objetivo de formação familiar85. 
 

 Rosa ainda cita passagem em que Domingues também defendeu que a 

poliafetividade é um instrumento legítimo/ legitimizador de vinculo familiar, 

permitindo ouvir a voz das pessoas que vivem essa modalidade. A maior questão de 

                                                 
83PILÃO, Antonio Cerdeira. Poliamor: um estudo sobre conjugalidade, identidade e gênero. Dissertação. 
PPGSA, UFRJ, 2012. p.88. 
84 ROSA, Conrado Paulino da. “Não te mete onde tu não és chamado”: a possibilidade jurídica da 
escritura pública para regulamentar efeitos jurídicos a união poliafetiva.  Disponível em: 
<http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/nao-te-mete-onde-t-escritura-publica-para-
regulamentar-efeitos-juridicos-a-uniao-poliafetiva/> . Acesso em: 6 .out. 2017. 
85ROSA, Conrado Paulino da. “Não te mete onde tu não és chamado”: a possibilidade jurídica da 
escritura pública para regulamentar efeitos jurídicos a união poliafetiva.  Disponível em: 
<http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/nao-te-mete-onde-t-escritura-publica-para-
regulamentar-efeitos-juridicos-a-uniao-poliafetiva/> . Acesso em: 6 . out. 2017. 
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interesse é a relação fática que é declarada na escritura de união estável pública, que tem 

como intuito ser duradoura e estar imbuída da solidariedade familiar: 

 
Relação poliafetiva, conforme já dito, se constitui num único vínculo jurídico 
familiar entre mais de duas pessoas, que se unem pela afetividade e 
solidaridade, dividindo objetivos comuns. Não se trata bigamia, nem 
poligamia, pois não há dois casamentos, também não se trata de uma família 
simultânea86. 
 

 Em defesa da escritura pública de poliafetividade Dias constrói este argumento: 

 
Desde que o IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família, 
evidenciou ser o afeto o elemento identificador da entidade familiar, passou-
se a reconhecer que o conceito de família não pode ser engessada no modelo 
sacralizado do matrimônio. Apesar dos avanços, resistências ainda existem. 
Assim, há que se reconhecer como transparente e honesta a 
instrumentalização levada a efeito, que traz a livre manifestação de vontade 
de todos, quanto aos efeitos da relação mantida a três. Lealdade não lhes 
faltou ao formalizarem o desejo de ver partilhado, de forma igualitária, 
direitos e deveres mútuos, aos moldes da união estável, a evidenciar a postura 
ética dos firmatários. Não há como deixar de reconhecer a validade da 
escritura. Tivessem eles firmado dois ou três instrumentos declaratórios de 
uniões dúplices, a justiça não poderia eleger um dos relacionamentos como 
válido e negar a existência das demais manifestações. Não se poderia falar 
em adultério para reconhecer, por exemplo, a anulabilidade das doações 
promovidas pelo cônjuge adúltero ao seu cúmplice (CC 550) ou a 
revogabilidade das transferências de bens feitas ao concubino (CC 1.642 
V)87.  

 

 Importa destacar que a modalidade poliafetiva se insere no contexto atual como 

forma de valorizar a própria autonomia de vontade e projeto de vida das pessoas que 

compõem esse núcleo. Diante de um viés pluralista conectado aos princípios como o da 

pluralidade das entidades familiares, igualdade e outros que serão abordados no próximo 

capítulo, foi possível elucidar um contexto em que os projetos de vida das pessoas sejam 

caracterizados pela liberdade de formação e escolha de família. 

 

2.3 São não monogâmicos, mas não é poliamor 

 

 Um lugar-comum das discussões sobre a poliafetividade e o poliamor é a sua 

confusão com outras modalidades de relacionamento não monogâmicas.  Isso acaba 

sendo prejudicial ao debate, já que cada modalidade compreende premissas próprias; em 

                                                 
86 ROSA, Conrado Paulino da. “Não te mete onde tu não és chamado”: a possibilidade jurídica da 
escritura pública para regulamentar efeitos jurídicos a união poliafetiva.  Disponível em: 
<http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/nao-te-mete-onde-t-escritura-publica-para-
regulamentar-efeitos-juridicos-a-uniao-poliafetiva/> . Acesso em: 6 . out. 2017. 
87 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias.11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 139. 
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alguns casos elas se assemelham, mas em muitos se distanciam do objeto de estudo 

desta dissertação.  

 Em uma argumentação lógica são as premissas que levam a uma conclusão; se 

quem discute se baseia em premissas outras, por mais assemelhadas que sejam (que dirá 

as que se diferenciam) chegará a uma conclusão distante da realidade do fenômeno.  

 Ainda que tenham como conexão comum a todos das relações entre mais de 

duas pessoas, há formas de distinção bem pouco sutis como critérios relativos à sua 

duração, frequência, envolvimento, consentimento, dentre outros. Assim, esta 

dissertação começa agora a examinar as modalidades, suas semelhanças e suas 

diferenças para manterem a pesquisa, o pesquisador e o leitor na mesma sintonia sobre o 

assunto. 

 Há alguns elementos que fornecem uma base diferenciadora, como maior ou 

menor aceitação social, a existência de um único núcleo de relacionamento ou de vários, 

a intenção ou não de constituir família, o sexo como elemento central ou não da relação, 

bem como o nível de transparência ou de clandestinidade da relação. Esses aspectos 

serão abordados para verificar os pontos de contato e de distanciamento com o poliamor 

e a poliafetividade e os reflexos desses pontos nas diversas relações não monogâmicas 

elencadas.  

 Começando por esse estudo das diferenciações, a pesquisa decidiu iniciar pela 

monogamia na sua forma qualificada pela infidelidade, por ser uma figura mais próxima 

do dia a dia e da mídia brasileira. No decorrer da história a sociedade começou a optar 

pela monogamia como estilo de vida das famílias, mais especificamente a monogamia 

heterossexual. Tal conceito foi se enraizando de tal modo na cultura e na hierarquia 

social que toda outra forma de família foi considerada anormal, herege e criminosa 

(bigamia, Código Penal Brasileiro). 

 Sobre a monogamia, Ferrarini preleciona que “trata-se a monogamia de uma 

característica histórico-sociológica reconhecida como padrão médio da família 

ocidental”88. Já na infância são ensinados quais seriam os ditames desse padrão médio, 

imbuídos da cultura ocidental e princípios tradicionalmente cristãos, sendo a 

monogamia a norma padrão. Assim, por muito tempo a sexualidade, as relações 

amorosas e afetivas, foram, e ainda são, controladas por segmentos religiosos e 

políticos.  

                                                 
88 FERRARINI, Letícia. Famílias simultâneas e seus efeitos jurídicos: pedaços da realidade em busca 
da dignidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 92. 



51 
 

 Acontece que, mesmo em um sistema monogâmico, é possível verificar que 

muitas pessoas não permanecem totalmente fiéis aos seus companheiros, sendo comuns 

os relacionamentos paralelos, algo que normalmente é mais aceitável (socialmente) para 

os homens. Ou seja, há a possibilidade fática de se estabelecer mais de um 

relacionamento amoroso/ afetivo mesmo nas sociedades que adotam a monogamia 

como praxe.  

 Engels, ao tratar disso, relata que, mesmo após a adoção da monogamia, o 

homem não abandonou totalmente as características poligâmicas, antes presentes na 

pré-história. Convém transcrever o seu ponto de vista:  
 

Nesse 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 castigado89 . 
 

 O zoólogo David Barash propõe, de modo instigante, uma nova visão sobre o 

sistema relacional erótico ocidental quando explica que, apesar da sociedade se fundar 

em um sistema monogâmico, fixar-se na monogamia é difícil e incomum, dizendo:  
 

O fato é que as pessoas amam, sim, mais de um indivíduo ao mesmo tempo. 
Mais de 85% das sociedades humanas são políginas [o homem tem mais de 
uma parceira], por exemplo, e muitos homens claramente são capazes de 
estabelecer relações amorosas com mais de uma mulher. Similarmente, entre 
as sociedades poliândricas [a mulher tem mais de um parceiro], elas 
freqüentemente reportam boas e amorosas relações com cada homem. Até 
mesmo nas sociedades em que a bigamia é ilegal é muito comum os adultos 
manterem múltiplas e razoavelmente bem-sucedidas relações90 .  

 
 Porém, no cotidiano conjugal a monogamia, constituída no contrato 

matrimonial, tem sido por diversas vezes trocada por formas não monogâmicas de se 

viver a relação. Para Santiago “nesse cenário, a monogamia é uma escolha, e não um 

fato incontestável nos relacionamentos”91. 

 Com isso a monogamia pode ser entendida como um contraponto da 

poliafetividade no seu sentido ético, mas também como um disfarce em sua modalidade/ 

qualificação infiel. Nesse escopo as diferenças residiram em que a monogamia infiel 

                                                 
89 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2016. p.49. 
90 COLAVITTI, Fernanda. O Fim da Monogamia?. Revista Galileu. Editora Globo, out. 2007. p.41. 
91 SANTIAGO, Rafael da Silva. O mito da monogamia à luz do direito civil constitucional: a 
necessidade de uma proteção normativa às relações de poliamor. Faculdade de Brasília - DF, 2014. 
Disponível em: <http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/16193/1/2014_RafaeldaSilvaSant 
iago.pdf.> Acesso em: 12 .08 2018. 
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tem como base a clandestinidade e a falta de transparência, já que não há consentimento 

de todos os envolvidos com os fatos. 

 Apesar de clandestina, a infidelidade aparece como um mecanismo usual, mais 

aceito socialmente entre os homens. Ou seja, a pluralidade de parceiros fica cooptada ao 

âmbito masculino, enquanto a mulher tem as taxações morais da infidelidade, para se 

manter um controle do "conhecimento sobre a paternidade" da prole.  

 O que se pode dizer hoje é que a sociedade ocidental vive uma afetividade 

múltipla escondida, tendo a coragem de quebrar seus próprios votos, mas não de 

assumir seus próprios desejos. Isso faz com que, apesar de contraditório, ser bem mais 

aceita a monogamia infiel do que o poliamor no seio social. 

 Outra modalidade não monogâmica seria a poligamia, que é a outra face da 

moeda da monogamia matrimonial. Essa se apresenta quando homem ou mulher se 

casam com mais de um homem ou mulher. Quando o casamento ocorre entre um 

homem e mais de uma mulher, é chamada de poliginia; quando uma mulher se casa com 

mais de um homem, chama-se poliandria92. 

 Essa foi a primeira grande modalidade de formação familiar nos tempos antigos, 

justificando-se por uma razão biológica (sobrevivência ao meio) ou sociológica               

(atribuindo significado à comunidade). A relação sexual de um homem com várias 

mulheres permitia a fecundação de várias mulheres, contribuindo para o aumento 

exponencial daquela comunidade93. Já no caso brasileiro, de acordo com Raminielli94, 

que recorre ao exemplo dos tupinambás, a maioria dos índios tinha somente uma 

mulher. A poligamia existia, mas era praticada por um número restrito de homens: 

somente os considerados grandes guerreiros e caciques. Ou seja, a poligamia era 

adotada como sinal de status social. 

 Acerca da poligamia, a Revista Veja traz a seguinte nota:  
 

É a união reprodutiva entre mais de dois indivíduos de uma mesma espécie. 
Entre os humanos, já foi a regra. O Velho Testamento faz várias referências 
ao assunto. O personagem Jacó, por exemplo, teve duas esposas e 12 filhos, 
que teriam dado origem às doze tribos de Israel. Ainda é praticada no Oriente 
Médio e em partes da África e da Ásia, além dos Estados Unidos, onde seitas 
fundamentalistas, não reconhecidas pela organização principal da religião 
mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, permitem o 
casamento poligâmico. Regulamentada pelo Alcorão, é relativamente comum 

                                                 
92  MARTIS, Lucia de. Compêndio de Sociologia. Lisboa: 70 ed., 2006. p. 139-141.   
93 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2016. p.49. 
94 RAMINIELLI, Ronald. História das mulheres no Brasil. Mary Del Priore (org.); Carla Bassanezi 
(coord. de textos) 9. ed. – São Paulo: Contexto, 2007. p.15-16. 
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no mundo islâmico, apesar de estar perdendo adesão. O profeta Maomé 
chegou a ter 16 esposas, mas hoje o permitido são, no máximo, quatro. Foi 
proibida no Nepal em 1963, na Índia, parcialmente, em 1955, na China em 
1953 e, no Japão, em 1880. Nunca foi permitida no Brasil95.  
 

 Considerando-se a sua etimologia (de base grega) poligamia significa “estado do 

homem casado ao mesmo tempo com diversas mulheres, ou da mulher casada ao 

mesmo tempo com diversos homens”96.  

 Já o renomado Dr. Dráuzio Varella expõe este ponto de vista baseado na 

biologia:  

 
Na evolução, os animais optaram por duas estratégias básicas: poligamia e 
monogamia. Ambas têm vantagens e desvantagens ecológicas que o 
indivíduo precisa avaliar criteriosamente, se quiser transmitir seus genes às 
gerações futuras97. 

 
 Em uma visão global, ainda hoje existem países que têm como prática cultural a 

poligamia. Cabe destacar que  a mais difundida no mundo é a poliginia. 

 Percebe-se que é estabelecido, nessa situação, um casamento assimétrico, já que 

apenas um dos parceiros terá outros cônjuges. Assim sendo, o cônjuge terá relação com 

todos, mas os outros manterão a fidelidade e não irão se relacionar também entre si. E, 

ainda que se verifique uma pluralidade de cônjuges, não há que se falar em infidelidade 

dentro dessa dinâmica, pois não há relações ocultas (todos os envolvidos têm 

conhecimento de tais relações). Vale frisar que o instituto da poligamia está 

intimamente ligado ao casamento; não havendo a união formalizada pelo casamento, 

não há que se falar em poligamia. 

 Ao se confrontar o tema com o poliamor, vários pontos devem ser levantados. 

Primeiramente, a poligamia tem como base uma associação religiosa, seja, por exemplo, 

muçulmana (como se observa nos países em que ela é regra na África), ou cristã, como 

é o caso de algumas religiões nos Estados Unidos. Apesar de ter sua origem associada a 

uma comunidade religiosa, foi nos movimentos liberais do sexo, drogas e rock'n'roll 

que o poliamor se desenvolveu, afastando assim qualquer concepção mais sacra. Além 

disso, o poliamor se liga à ideia de simetria de relacionamento, em que todos os 

componentes têm liberdade para expressar sua vontade e estar à vontade ou não com o 

                                                 
95REVISTA VEJA. Sociedades poligâmicas são mais violentas, diz pesquisa. São Paulo: Abril, 
25/01/2012. Disponível em < http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/poligamia-gera-sociedades-
violentas-afirma-pesquisa>. Acesso em: 28 .dez. 2017. 
96 OLIVEIRA NETTO, José. Dicionário Jurídico Universitário: terminologia jurídica e latim forense. 4. 
ed. Leme: EDIJUR, 2010. p. 430. 
97VARELLA, Drauzio, "Evolução do sexo e sobrevivência" Disponível em: 
<http://drauziovarella.com.br/sexualidade/evolucao-do-sexo-e-sobrevivencia/>, acesso em 02.nov.2017. 
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relacionamento posto. Em contrapartida, a poligamia, gera, naturalmente por sua 

formação, um relacionamento assimétrico, já que todas estão casadas com um, e só esse 

indivíduo está casado com todas. 

 Enquanto a poligamia se atrela a formalidades, ao sexo e à unilateralidade de 

direitos, o poliamor se liga à fluidez, à afetividade e à bilateralidade de direitos. Ainda, 

a poligamia se preocupa, em regra, com a questão heteronormativa; por sua vez, o tipo 

de orientação sexual é um livre acordo entre os membros do poliamor. Tem o poliamor 

como escopo a liberdade da vontade. Tais concepções que identificam o poliamor já o 

afastariam da poligamia clássica, que seria, conforme a revista Ethics, "moralmente 

censurável":  
 
Na nova edição da revista Ethics, um pesquisador argumenta que as formas 
tradicionais de poligamia – definida como um casamento com mais de dois 
parceiros, são inerentemente desiguais e, portanto, moralmente 
censuráveis. [...]Na poligamia tradicional, apenas uma pessoa pode se casar 
com múltiplos cônjuges. Este cônjuge central divide-se entre os múltiplos 
cônjuges, mas cada um dos cônjuges periféricos permanece dedicado 
exclusivamente ao cônjuge central”, escreve Gregg Strauss, um estudante de 
Ph.D. da Universidade de Illinois. “Com esta estrutura de ‘ponto central’, o 
mesmo cônjuge central tem mais direitos e menos obrigações do que cada 
cônjuge periférico. Modificações significativas para a poligamia tradicional 
seriam necessárias, argumenta Strauss, para suavizar essas desigualdades 
inerentes98. 

  

 Assim sendo, apesar de serem relações não monogâmicas, abertamente 

declaradas, elas diferem quanto à simetria da relação dos parceiros. Tanto a poligamia 

quanto a monogamia infiel trazem características de desigualdades para o mundo do 

relacionamento, desigualdades essas que o poliamor tenta coibir com a transparência e a 

conexão de todos no relacionamento, seja diretamente, seja na participação da formação 

das conexões com os parceiros.  

 Outra concepção de relacionamento não monogâmico que normalmente leva as 

pessoas a erro é o swing. O mesmo consiste em relações com fins sexuais em que casais 

com um relacionamento estável (seja casamento, união estável ou namoro) buscam 

clubes ou redes sociais próprias para tal, com a finalidade de estabelecer conexões 

passageiras e troca de parceiros. Aqui há um relacionamento central, gravitando a sua 

volta relacionamentos esporádicos, com o consentimento das partes centrais. 

 Já se pode observar que a tônica é a ausência de afetividade nos relacionamentos 

que gravitam, sendo na maioria dos casos o requisito do consenso para a prática do ato. 
                                                 
98JORNAL CIÊNCIA. Disponível em: <http://www.jornalciencia.com/sociedade/diversos/1657-
poligamia>, Acesso em 02.dez.2016. 
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O swing ainda conta com definições como adultério consentido, tendo em vista mera 

satisfação sexual referente à troca dos casais, ainda se considerando monogâmicos99.  

 Fato é que essa prática refere-se à troca sexual de parceiros entre dois casais. 

Seria a busca da fuga da monotonia por parte de alguns casais. Historicamente, a troca 

de casais foi adotada pela classe média ocidental no final da década de 1970, nos EUA, 

embalada pela revolução sexual descrita anteriormente - mas sua prática é antiga em 

outras civilizações.100 

 Importa destacar que os casais que são adeptos não se declaram infiéis ou a 

consideram traição; ou seja, em nível sexual se assumem não monogâmicos, mas 

emocionalmente sim. E, assim como ocorre na poligamia há o conhecimento, além do 

consentimento, nessas relações. Aqui o afeto está ligado à entidade central; em tal 

contexto não seriam os laços formais da união monogâmica, mas o próprio afeto do 

casal central o elemento basilar e diferenciador das demais relações. 

 A psicóloga Cláudia Morais101 afirma, em seu estudo, que as pessoas praticantes 

de swing o consideram como um estilo de vida para apimentar a relação de forma 

honesta.  

 Diferentemente do que acontece no relacionamento aberto, os praticantes de 

swing o praticam em conjunto. Ou seja, as relações amorosas fora do núcleo central não 

podem existir a sós. Quando isso acontece, haveria traição e, consequentemente, se 

geraria discórdia entre o casal. A prática em conjunto é um dos elementos que reforça a 

dualidade não monogâmica e pró-monogâmica dos swingers.102 

 Assim, a falta de ligação emocional, a não intenção de constituir família e os 

limites impostos o fazem diferir tanto do poliamor quanto da poliafetividade, não 

podendo ser confundidos atos esporádicos com relações habituais ou com projetos 

duradouros de relacionamento. 

                                                 
99 WEID, Olivia von der. Swing, o adultério consentido. Revista Estudos Feministas, Santa Catarina, v. 
18, n. 3, 2010. Disponível em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-
026X2010000300009/17695>. Acesso em: 18.nov. 2016.   
100 LINS, Regina Navarro; BRAGA, Flavio. Amor a três. Rio de Janeiro. BestSeller, 2008. 
101 MORAIS, Cláudia. Swing: a nova infidelidade ou estilo de vida? [s.l.]: A Psicóloga, 2005. Disponível 
em <http://www.apsicologa.com/2005/11/swing-nova-infidelidade-ou-estilo-de.html>. Acesso em: 
05.mar. 2017.   
102 FAHEL, Fernanda. Poliamor x relacionamento aberto x amor livre x swing x poligamia x "ficar". 
Disponível em: <https://mundopoliamoroso.wordpress.com /2013/09/30/poliamor-x-relacionamento-
aberto-x-amor-livre-x-swing-x-poligamia -x-ficar/>. Acesso em 28.ago.2017. 



56 
 

 No poliamor, os parceiros não realizam a busca por casais; cada um pode ter 

quantas relações afetivas quiser. Além disso, aqui sexo não é objetivo, como acontece 

entre swingers, e sim uma consequência. 

 Aqui o sexo é encarado de maneira recreativa, tendo na multiplicidade de 

parceiros uma forma de manter o relacionamento central vivo. Dessa forma há o uso 

consentido entre as pessoas de seus corpos com um fim específico, que não é o de 

constituir família, mas antes o de manter a família monogâmica central. Observado isso, 

consegue ver quão longe se está do poliamor, que tem por intenção que todos os 

parceiros formem o núcleo central da relação, com consentimento afetivo, tendo ou não 

intenção de constituir família. O sexo é só um dos elementos que compõe o poliamor, 

podendo até mesmo não existir, ao passo que o swing se define pelo sexo. 

 Outra modalidade parecida com o swing, mas capaz de revelar maior 

profundidade emocional, seria o relacionamento aberto. No relacionamento aberto os 

casais podem ter ou não um relacionamento estável, mas haverá afeto. Sua pedra de 

toque, que o diferencia dos demais relacionamentos, consiste em que os parceiros sabem 

que o outro pode optar por ter mais parceiros, mas saber se tem ou não é uma decisão 

deles. Nessa modalidade não haveria troca de casais, como regra, mas sim 

consentimento quanto ao envolvimento do parceiro com outros.  

 Alguns casais têm relações meramente sexuais com mais de uma pessoa; outros 

se constituem, verificando-se a aprovação de envolvimento emocional. O aspecto de 

aprovação ou não é o fator distintivo dessa relação; o relacionamento aberto ainda é 

adaptável a diversos outros a depender do acordo firmado entre os parceiros. Exemplo 

disso foi identificado nas modalidades de poliamor que podem estabelecer 

relacionamentos abertos ou fechados. 

 Desse modo, nota-se que a base do relacionamento aberto é a liberdade que os 

casais têm de ajustar entre si como será o relacionamento, que abrange envolvimento, 

sendo eles caracterizados em vários níveis e de diversas maneiras. O que pode acarretar 

que na gradação um parceiro possa manter relacionamentos ou apenas ter 

relacionamentos fora do seu relacionamento principal. Essa eventual relação com outros 

parceiros pode ter que passar pelo crivo de aprovação do parceiro núcleo ou não, a 

depender do casal. Alguns também optam por escolher um parceiro aleatório para um 

envolvimento do casal, mas não há um lugar-comum, sendo cada caso um caso.  

 Esse tipo de relação está muito mais ligada ao acordo firmado entre o casal, 

podendo se aglutinar a outras modalidades, como por exemplo um poliamor aberto (há 



57 
 

envolvimento afetivo e sexual sem vetos) ou um swing (há envolvimento sexual, mas 

sendo vetado o afetivo) ou qualquer outra relação interrelacional. 

 O objetivo das pessoas que mantêm esse estilo de relacionamento varia: pode ser 

por autoestima, melhora da relação conjugal ou conceito de liberdade. É o tipo de 

relação monogâmica mais próxima do poliamor e poliafetividade, se diferindo-se pela 

sua noção de pouca ou nenhuma conexão entre as pessoas com que o parceiro se 

relaciona fora da unidade de vivência central. Em seus termos pode haver o não 

relacionamento afetivo ou até mesmo o desconhecimento consciente se há outros 

relacionamentos; vale esclarecer sendo que tais aspectos não são controlados no 

relacionamento poliamoroso, que preza pela liberdade de amar e de se relacionar, tendo 

todos consciência das relações que estão sendo estabelecidas. 

 Outra modalidade não monogâmica que vem recebendo destaque no mundo 

jurídico corresponde às chamadas famílias paralelas, ou simultâneas. Estão para a 

monogamia  tanto quanto a poliafetividade está para o poliamor. São também 

conhecidas como famílias paralelas; acreditam ser monogâmicas e deter um poder 

familiar composto por um casal. Contudo, um dos membros sustenta estrutura familiar 

simultaneamente com outro núcleo de vivência.  

 Sua tônica reside na ocultação de informação e da não existência de 

consentimento; ademais, apenas um faz a ponte entre as diferentes famílias. Tendo isso 

em mente ela se parece com a poligamia no que toca à assimetria da relação; no entanto, 

se afasta da mesma pela clandestinidade. Tampouco não se conforma com o swing ou o 

relacionamento aberto haja vista a falta de consentimento e o fato de haver afeto 

envolvido em todas as relações; inexiste um núcleo central em tais famílias paralelas. 

  Essas relações têm sido objeto de grande demanda judicial, inclusive quando da 

morte do genitor responsável pela instituição dessas famílias. Dentre todos os institutos 

elencados até agora este foi o que registrou alta incidência patológica de acontecimentos 

- ao ponto de haver um Recurso Extraordinário com Repercussão Geral pendente de ser 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 Vale destacar que as famílias paralelas são também descritas como união 

putativa justamente por serem aparentes, por guardarem similitude com a união 

legitimada pelo afeto, pela confiança, pelo respeito e pela convivência marital. Contudo, 

não se pode esquecer que o ordenamento jurídico, em tese, não as reconheceria como 

entidade familiar válida, apenas emprestando alguns efeitos até o dia da decretação de 

sua nulidade. Esse é mais um motivo da importância de que se reveste o referido 
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Recurso Extraordinário, quando definir se haverá tutela como se famílias fossem ou 

apenas empréstimos de efeitos mínimos para coadunar com as pessoas que vivem em 

boa-fé e sem conhecimento da relação. 

 Baseiam-se em relações contínuas, duradouras e até públicas, mas há a ocultação 

de que existe mais de um núcleo, sendo esse seu elemento destoante. Nos casos de 

falecimento do ocultador a Justiça tem-se posicionado, visto que as relações cumpriam 

todos os requisitos e não era possível considerar para os benefícios apenas uma das 

famílias, deixando a outra completamente desamparada.  

 Para tal reconhecimento foi imprescindível a análise das características das 

uniões por não poderem ser confundidas com concubinato (que tem efeitos já elencados 

em lei).  

 Nesse sentido se pautou o julgado do Relator Luiz Felipe Brasil Santos:  

 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO 
CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Os 
elementos dos autos informam que houve vida dupla pelo falecido, que se 
relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano jurídico e fático, 
seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação 
adulterina típica, que se amolda ao conceito de concubinato (art. 1.727 do 
CCB), e não de união estável. 2. Nosso ordenamento jurídico, no âmbito do 
direito de família, é calcado no princípio da monogamia. Tanto é assim que, 
um segundo casamento, contraído por quem já seja casado, será 
inquestionavelmente nulo e, se não são admitidos como válidos dois 
casamentos simultâneos, não há coerência na admissão de uma união de fato 
(união estável) simultânea ao casamento - sob pena de se atribuir mais direitos 
a essa união de fato do que ao próprio casamento, pois um segundo casamento 
não produziria efeitos, enquanto aquela relação fática, sim. 3. Ademais, há 
regra proibitiva expressa em nosso ordenamento jurídico, qual seja o § 1º do 
art. 1.723 do CCB, ao dispor que "a união estável não se constituirá se 
ocorrerem os impedimentos do art. 1.521", somente excepcionando essa 
circunstância diante da comprovada separação de fato do casal matrimonial, o 
que não se verifica no caso em exame. NEGARAM PROVIMENTO. 
UNÂNIME103 (grifo).  

 
 Portanto, ao se falar em famílias paralelas, pode-se  observar que são relações 

com características típicas das demais unidades familiares, sendo relevante argumentar 

que, agora que mais visíveis se fazem, sejam tomadas providências jurídicas quanto a 

sua existência. Nesse sentido em 2015 foi determinada a cassação de uma sentença que 

negou o benefício do reconhecimento pelo relator Marcelo Carvalho Silva do Tribunal 

de Justiça do Maranhão:  

                                                 
103 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acórdão na Apelação Cível 70064783335. 
Relator Luiz Felipe Brasil Santos. Publicado no DJ de 11 de agosto de 2015. Disponível em: <https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/219937525/apelacao-civel-ac-70064783335-rs>. Acesso em: 11.03. 
2017.   
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DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 
CONCOMITANTES. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. 
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. 
POSSIBILIDADE. FAMÍLIAS PARALELAS. FENÔMENO FREQUENTE. 
PROTEÇÃO ESTATAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO 
PROVIDA. I -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. Inteligência dos artigos 
1.723 e 1.726 do Código Civil. II - No caso sob análise, tem-se que 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. IV - O Des. Lourival Serejo pondera: "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." V - O comando 
sentencial deve ser reformado para o fim de reconhecer a união estável. VI - 
Apelação provida, contrariando o parecer ministerial104 (grifo). 

 
 Com isso, nota-se que famílias paralelas constituem fenômenos que demandam 

efeitos jurídicos concretos em diversas áreas do Direito. E, por esse motivo, precisam 

estar inseridas no ordenamento jurídico, seja para definir sanções ou benefícios. Essa 

previsão dará assim segurança aos que estão de boa-fé na relação e irá ensejar riscos 

para os de má-fé. 

 As famílias paralelas têm similitudes com a família poliafetiva na medida em 

que em ambos os casos haveria uma intenção de constituir família. Também se 

aproximam no tocante ao fato de que o sexo não é o elemento primordial, mas sim o 

afeto entre seus membros. Começa a se diferir considerando que na família paralela a 

intenção de constituir família é diferente para os que sabem das outras famílias e para os 

que não sabem. Já na poliafetividade não há que se falar em desconhecimento, sendo 

todos integrados na mesma família. Um maior distanciamento reside nessa questão da 

falta de informação, já que tanto o poliamor quanto a poliafetividade têm seu marco 

inicial pautado na constante e recíproca troca afetiva de todos os seus membros (mais de 

duas pessoas), sem desconhecimento algum por parte de qualquer deles, que a aceita 

dessa forma, sob essa configuração. Assim, a poliafetividade não entraria em rota de 

colisão com os deveres decorrentes da afetividade e do dever de confiança, do qual 

provém o dever de lealdade. 
                                                 
104 BRASIL. Tribunal de Justiça do Maranhão. Acórdão na Apelação Cível 0000632015. Relator Marcelo 
Carvalho Silva. Publicado no DJ de 11 de junho de 2015. Disponível em: <https://tj-
ma.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/197938803/apelacao-apl-632015-ma-0049950-0520128100001>. 
Acesso em: 11 .mar. 2017.   
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 Ao observar o que não é poliamor, também foi possível aferir características que 

o tornam em seu conjunto um relacionamento não monogâmico único. Dessas 

comparações foi possível extrair que no poliamor: 1) há um menor grau de aceitação 

social, em comparação com a monogamia infiel; 2) existe apenas um núcleo de 

relacionamento, em que os múltiplos parceiros convivem tendo conexões diretas ou não 

uns com os outros; 3) não há uma intenção direta de constituir família, podendo ser 

comparado com o namoro; 4) sexo não é um elemento central da relação, podendo 

existir ou não, entre todos ou não; 5) pela questão de busca de igualdade e liberdade na 

relação, há uma primazia da autonomia da vontade e da vontade consciente. 

Necessitaria da transparência entre seus membros, mas não necessariamente de toda a 

sociedade, sob pena de se tornar outro tipo de relação não monogâmica. Considerando-

se ainda uma diferença com a própria poliafetividade, pois nesta última, apesar de 

comungar de muitas das características, como no caso do item 2, existe um único núcleo 

de relacionamento, mas apenas com conexões diretas entre seus membros; no item 3 há 

intenção de constituir família simétrica entre seus membros e, no item 5, a transparência 

transcende os próprios membros, sendo necessária a exteriorização dessa decisão de 

relacionamento para outros, como a comunidade em que os seus integrantes vivem. 

Assim, por essas diferenças, acaba gerando uma maior aceitação social (item 1) já que 

se assemelha mais à ideia de família a que a sociedade está acostumada. 

 

2.4 Ética no afeto 

 

 O campo do capítulo 2 parece ser propício para a discussão de quais são os 

parâmetros éticos de uma relação amorosa, seja na reunião de um casal (monogamia) ou 

de mais pessoas (em famílias não monogâmicas). Isso se deve ao fato de as relações 

intersubjetivas afetivas serem carecedoras de um amparo ético, e saber quais são os 

elementos envolvidos em cada tipo de relação dá as ferramentas para avaliar, no caso 

concreto, que tipo de relacionamento se está observando e traçar comparativos entre 

eles. 

 Daí decorrem questionamentos em cascata:  

 O que é ética? Essa é uma questão filosófica que é fonte de forte debate e 

diferentes visões. Como ponto de partida o minidicionário aurélio contribui com uma 

concepção abstrata, ao definir como : " O estudo dos juízos de apreciação referentes à 
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conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal”105  ou ainda " Conjunto de normas 

e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano "106. De maneira mais prática 

Dubrin expõe que ética seria : " “[...] as escolhas morais que uma pessoa faz e o que 

essa pessoa deveria fazer”.107  

 Assim, o que se persegue neste momento seria esclarecer quais são os valores e 

escolhas que asseguram a base ao relacionamento afetivo e montam o projeto de vida de 

cada pessoa. Por essa razão, será empregada a ética proposta por Adela Cortina, 

denominada ética cívica, articulada entre mínimos de justiça e máximos de felicidade: 
De fato, a coexistência de diferentes morais que afirmam que a 
universalidade sido e é possível com base em uma ética cívica, que é 
composta de alguns mínimos compartilhados entre as diferentes ofertas de 
"máximo", entre os diferentes propostas de felicidade. Felicidade é 
convidada, enquanto Mínimos de justiça da ética cívica são exigidos. 
Ninguém pode exigir outro que viva de acordo com um modelo de felicidade: 
pode convidá-lo a segui-lo. Mas uma sociedade pode exigir que os cidadãos 
vivam de acordo com orientações de justiça. É por isso que o pluralismo 
moral é possível de fato: porque já existem alguns mínimos de justiça 
(liberdade, igualdade, diálogo, respeito) compartilhada pela moral dos 
máximos. E essa moral cívica orienta a legalidade, que não é apenas exigida, 
mas imposta, se for necessário, através da sanção108. 

  

 E o que é o afeto? Essa é uma pergunta de natureza transcendental; por isso se 

preferiu usar a categorização de tipos de amor. Tal preferência também se deu para 

ajudar a compor os tipos de afeto que podem estar envolvidos e melhor compreender as 

relações afetivas estudadas. 

 Assim, o afeto/ amor pode ser dividido entre amor Agape, Philia, Eros e Storge.  

 O Agape pode ser entendido como o "amor ao próximo", tendo na Bíblia a ideia 

de ser um amor incondicional e sacrificial (1 Crônicas 13:4-7)109, devendo ser dado tanto 

a amigos quanto a inimigos (Mateus 22:37-39)110. Ligado a uma ideia de Divino e de 

caridade, não irá compor nenhuma base ética dos relacionamentos observados.  

 Já o amor Philia, vem do grego, significando amizade, referindo-se ao amor que 

expressa gosto ou predileção por alguém, isto é, uma afeição que poderia ser encontrada 
                                                 
105 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. 6. ed. 
rev. Atual. Curitiba: Positivo, 2005. p.383. 
106 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. 6. ed. 
rev. Atual. Curitiba: Positivo, 2005. p.383. 
107 DUBRIN, Andrew J. Fundamentos do comportamento organizacional. Trad. James Sunderland 
Cook e Martha Malvezzi Leal. São Paulo: Thomson, 2003. p.69. 
108  CORTINA, Adela. Ética mínima: introducción a la filosofía práctica, Madrid: Editorial Tecnos, 
1986.  p.167. (tradução nossa) 
109 BÍBLIA. Português. Bíblia de estudo Mathew Henry. Rio de Janeiro, edição 1º, Editora Central 
Gospel, 2014. p. 1875. 
110 BÍBLIA. Português. Bíblia de estudo Mathew Henry. Rio de Janeiro, edição 1º, Editora Central 
Gospel, 2014. p. 1455. 
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entre amigos e sem atrelamento nenhuma forma sexual. Foi desenvolvido 

conceitualmente por Aristóteles, a incluir a lealdade aos amigos e à comunidade e 

requerendo igualdade e familiaridade; foi pensado por esse filósofo como sendo um dos 

elementos necessários para atingir a felicidade: “ninguém escolheria viver sem amigos 

mesmo se tiver todos os outros bens, a nobreza ou gentileza para si” 111. Esse é um tipo 

de afeto que interfere direta ou indiretamente no modo como as pessoas vivem os 

relacionamentos afetivos monogâmicos e não monogâmicos, já que se trata do olhar do 

outro nas escolhas que as pessoas fazem (visão externa) e de como se pode originar e 

transformar a própria relação afetiva (visão interna).   

 O amor Eros, também do grego, só que ligado ao amor romântico ou de natureza 

sexual. Para Platão o Eros não necessariamente tem uma ligação física/ carnal, já que o 

amor platônico, que é uma derivação do amor Eros, promoveria o conhecimento da 

recordação da beleza da alma e contribui para a compreensão da verdade espiritual112. 

Apesar desse entendimento da busca da verdade através do Eros, aqui também se 

concentram os impulsos sexuais, os sentimentos como ciúme e desejo. Esse é o tipo de 

amor que mais comumente se imagina ao se falar de relações monogâmicas ou não 

monogâmicas. 

 Por fim, a categoria do amor Storge, vocábulo grego que significa "afeição". 

Esse seria um tipo de amor "natural", fruto da biologia ou da social intenção de família. 

Normalmente é  caracterizado como o amor dos pais aos filhos e outros membros do 

núcleo familiar. Difere-se do Philia e Eros, em que o amor aparece de formas 

circunstanciais, já que esse amor teria cunho biológico (manutenção da espécie) e social 

(direcionado para a constituição da família). Ele é elemento importante em qualquer 

relação afetiva que vise à constituição de família e, até mesmo, demarcador de limites 

éticos de tipos de relacionamentos próximos, mas diferentes.  

 Apresentados os elementos guias, a pesquisa se volta aos comparativos entre a 

ética hegemônica no Brasil, estabelecida pela monogamia, e a ética do poliamor e do 

poliafeto, que é possível reconhecer nas relações não monogâmicas. Como parâmetro 

será usada a pauta da ética da monogamia vista no primeiro capítulo, ou seja, sendo a 

escolha pautada em viver um amor de cada vez, com a promessa de fidelidade até que a 

“morte” (ou o “divórcio”) separe aqueles que escolheram livremente transformar seu 

amor em casamento/ união estável monogâmico. A questão que esse tópico levanta é: 

                                                 
111 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2012. p.168. 
112 PLATÃO. O banquete. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p.12. 
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como seria a configuração ética do poliamor e das outras modalidades? Para tanto a 

pesquisa utilizará ferramentas legadas por Foucault, como se esclarecerá a seguir. 

  O primeiro ponto é a fuga do lugar-comum. Enquanto a maioria segue o modelo 

monogâmico heteronormativo, quem busca o poliamor decide viver múltiplos 

relacionamentos com diversos formatos possíveis (número de parceiros e relação 

envolvida). Isso implica maior “cuidado de si” – tanto para se "autoperceberem" o que 

de fato sentem, como para que possam comunicar aos “outros” e para o “mundo” que é 

possível, vivenciar um válido e valioso amor e se deixar amar por mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo. 

 Foucault desenvolve a noção de “cuidado de si”, localizada no livro "A 

hermenêutica do sujeito"113. A compreensão dessa noção se articula com outras duas, a 

parresía e “estética da existência”.  

 O cuidado de si constitui: (1) uma atitude geral para consigo, para com os 

outros, para com o mundo; (2) uma forma de atenção que implica que se converta o 

olhar do exterior para “si mesmo”, uma “certa maneira de estar atento ao que se pensa e 

ao que se passa no pensamento”; e (3) também “designa sempre algumas ações, que são 

exercidas de si para consigo” pelas quais “nos assumimos, nos modificamos, nos 

purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos”, incluindo uma série de práticas, 

exercícios, técnicas de meditação, memorização do passado, exame de consciência, 

entre outras114. 

 Esse seria o primeiro emprego da ferramenta ética, uma busca consciente do que 

se quer, pelo que se quer internamente, e não pelo olhar do que o outro externamente 

deseja que a pessoa pratique. Aqui se encontra tanto o amor Eros quanto o Storge em 

que as pessoas vão definindo aonde seus desejos, instintos e intenções irão levá-los, de 

maneira consciente.  

 Assim, a prática da regra da monogamia ou da poligamia em uma sociedade 

monogâmica ou poligâmica sem uma reflexão prévia não teria nada a ver com uma ética 

do afeto, mas apenas com o cumprimento de normas. Já é próprio da ética a escolha 

reflexiva sobre como conduzir a vida, seja se quer ter apenas um parceiro (monogamia) 

ou ter múltiplos parceiros: sem intenção de constituir família (monogamia infiel, swing, 

relações abertas, poliamor), intenção de constituir família simétrica (poliafetividade), 
                                                 
113 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
p.6. 
114 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
p.114. 
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família assimétrica (poligamia) ou mesmo famílias clandestinas (paralelas). Cabe 

destacar que esse é um momento individualista da ética do afeto, é a intenção do "eu" da 

pessoa, o que ela quer. Isso fica mais evidente no caso da família paralela, já que há um 

sujeito que sabe da existência de mais de uma família e vive assim, e os integrantes 

daquelas famílias que não sabem da existência uma da outra, que provavelmente vivem 

a partir de outras escolhas reflexivas ou nem refletiram sobre isso. 

 Assim sendo, pensar o “cuidado de si” como um dos elementos constituintes da 

escolha poliamorosa é voltar a relacionar suas práticas com o erótico. Para tanto, cabe 

analisar em que medida o cuidado de si poderia ajudar a compreender a “escolha” e a 

“vivência” do poliamor. Ainda, se a pessoa se descobre115 poliamor ou se a pessoa se 

converte116 poliamor. 

 Ao pensar no “cuidado de si” como uma característica das pessoas que escolhem 

o poliamor, importa lembrar o questionamento feito por Foucault a respeito de quem 

teria a capacidade de “ocupar-se consigo”, pois, no caso dos gregos, existia um 

privilégio econômico, político e social que tornavam o “cuidado de si” bastante 

elitizado, já que, para ocupar-se consigo, é preciso ter capacidade, tempo e cultura117. 

Vale destacar o estudo de Pilão em que ele identifica uma tendência de público ao se 

falar em poliamor e poliafetividade, como um nicho da classe média e alta118. Tal ponto 

pode estar evidenciando a ideia de uma elitização da reflexão sobre como se relacionar, 

o que traria para a ética dos afetos um pequeno alcance quantitativo de público, apesar 

de todos viverem em algum tipo de relação afetiva.  

  Cabe outro destaque: a vivência de amores múltiplos e simultâneos implica, 

necessariamente, o relacionamento com o outro – não apenas aquelas do núcleo erótico-

afetivo, mas também amigos e familiares, a comunidade e o Estado. O que se apresenta 

é a opção, por parte da pela pessoa, de uma escolha não hegemônica que desafia 

convenções - podendo, até, fazer com que as pessoas que vivem a monogamia 

questionem as suas próprias escolhas ao tentar compreender a escolha dessa pessoa. 

                                                 
115 CARDOSO, Daniel. Amando vári@s: individualização, redes, ética e poliamor. (Dissertação de 
Mestrado). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2010. p37. 
116 PILÃO, Antonio Cerdeira. “Por que somente um amor?”: um estudo sobre poliamor e relações não-
monogâmicas no Brasil. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. p.88. 
117 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
p.97. 
118 PILÃO, Antonio Cerdeira. “Por que somente um amor?”: um estudo sobre poliamor e relações não-
monogâmicas no Brasil. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. 
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Nesse ponto é que brilha o “cuidado de si” para que seja possível constituir uma 

subjetividade “poliamorosa”, que terá como principal elemento a parresía, sobretudo no 

que diz respeito às constantes negociações visando ao consenso com os parceiros e 

parceiras.  

 A propósito, o que se espera das pessoas que aderem ao poliamor é o que 

Foucault descreveu como parresía já que envolve a "Coragem de verdade": “a coragem 

da verdade naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a 

verdade que pensa, mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como 

verdadeira a verdade ferina que ouve.”119. Ao dizer a verdade, corre-se o risco de ferir, 

deixar o outro com raiva e mesmo o fim da relação, mas conecta quem fala com suas 

verdades e aprofunda a relação com quem ouve.  

 Importa frisar que, se o ato de reflexão, "cuidar de si", é um ato de pouco 

público, o julgamento é um ato de todos, visto que a característica da racionalidade dá 

ao ser humano uma ideia de certo e errado, seja individualmente, seja por um senso de 

comunidade. Aqui começa a se diferenciar a ética de cada tipo de relacionamento, já 

que algumas exigem a parresía total (contar para toda a comunidade), enquanto para 

outros apenas parcial (contar para todos ou alguns dos envolvidos) e ainda o que não 

exige a parresía (apenas quem reflete sabe e age conforme suas reflexões).  

 No primeiro caso se encontram a monogamia, a poligamia, o poliamor e o 

poliafeto, sendo mais ou menos difícil a depender das regras da comunidade. Já na 

parcial se encontram o swing, a monogamia infiel, os relacionamentos abertos e alguns 

casos de poliamor, em que as regras são estabelecidas para aquele núcleo, não 

precisando ou não querendo que a comunidade saiba das escolhas sexuais de cada um. 

Nesse caso, o conhecimento social poderia provocar o fim da prática ou novos 

rearranjos de relacionamento não desejados pela pessoa que optou por viver nesse tipo 

de relação. No último caso se encontram a monogamia infiel e a família paralela, apesar 

da intenção de constituir família (Storge) estar na intenção no último caso, pode o infiel 

contar ou não para o/ a amante de seu outro relacionamento, por isso pode ter ou não 

parresía em sua ética, mas quem constitui família paralela tem em seu íntimo reflexivo a 

clandestinidade, já que se contar para as famílias a existência uma da outra terá 

consequências de julgamento que a pessoa não quer suportar. Nesses casos o 

julgamento tanto interno quanto externo mudaria a dinâmica da relação afetiva, podendo 

                                                 
119 FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. p.13. 
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se transformar em outra forma de relação ou mesmo terminar a existente. O medo do 

risco faz com que se busque a clandestinidade, sendo que essa ética sobrevive no oposto 

da "coragem verdadeira". 

 É na parresía que o Eros e o Storge encontram o Philia; mais do que isso é onde 

se encontram as categorias amorosas não só de quem refletiu, mas de todos com quem 

se divide essa reflexão. Aqui é o ponto em que os seres humanos buscam aceitação do 

próximo, seja por quem se sente o Eros, o Storge ou o Philia. Buscar viver a forma 

refletida de vida pode afastar não só o objeto da afeição romântica/ sexual, mas também 

os amigos e a comunidade. E, apesar do amor romântico e o sexo serem importantes, 

Aristóteles já havia avisado sobre a importância do círculo de convivência social para a 

busca da felicidade, necessitando de coragem arriscar perdê-los para ter uma vida 

afetiva eticamente completa.    

 Por essa questão de forte julgamento e riscos altos é que se entende o ato de 

declarar-se como "coragem verdadeira", sendo mais cômodo buscar relacionamentos ou 

que estejam conforme as regras já estabelecidas, ou que não as exigem. No entanto,  

apesar de mais cômodo, não ter a parresía em seu arcabouço ético cria um entendimento 

de que seriam relações "sujas", já que as pessoas têm vergonha de expô-las, afastando 

mais e mais uma possível aceitação da comunidade e dos amigos. 

 E quanto à última ferramenta, a estética da existência, parece possível pensar na 

sua aplicabilidade ao poliamor, na medida em que a pessoa poliamorosa realiza uma 

escolha que exige um grau considerável de liberdade pessoal e também de criatividade 

ao constituir relações afetivas. Faz com que seu projeto de vida e/ ou projeto de família 

seja envolvido em intenso trabalho ético, ao "cuidar de si" (autoperceber) e ter a 

parresía (a coragem) de revelar seus sentimentos com o outro, podendo ser visto tal 

esforço como uma obra de arte. 

 Essa última ferramenta só é possível nas relações afetivas que têm em seu 

arcabouço ético a parresía total. Isso se deve ao fato de que só na parresía total haveria o 

trabalho ético de se autoperceber, a coragem de se assumir e permitir que o outro 

também tome uma posição.   

 E qual seria o “produto final” visado pela pessoa poliamorosa? A proposta 

básica é viver livremente os próprios sentimentos amorosos sem se limitar ao que seria 

permitido pelo modelo hegemônico. A ideia é se permitir estabelecer novas relações, 

mas optando por não ferir as pessoas amadas com as quais já existe uma relação que 

ainda se queira manter. O "cuidar de si" é próprio a uma pessoa que sempre almejou 
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uma relação poliamorosa ou se, mesmo se sentindo à vontade em relações 

monogâmicas, escolheu viver em poliamor.  

 É claro que, no caso dessa versão ética de poliamor, existem limites à liberdade 

que outras relações não monogâmicas não possuem – a própria ideia de que a parresía 

seja fundamental, já implica a “obrigação” de dizer a verdade para as pessoas com as 

quais existe um relacionamento, ou seja, uma autolimitação da liberdade. O fato de que 

o “consentimento” é essencial coloca limites para a liberdade de amar. Mas a ausência 

dessa comunicação fere o projeto final e a própria estética da existência, devendo na 

ética do poliamor utilizar a coragem para não viver seus relacionamentos e afetos na 

clandestinidade ou causando engodos. 

 Entender que as relações não monogâmicas podem ter uma ética própria permite 

que não se caia na cilada de um "dilema da pessoa sobrevivente", que seria imposto, 

caso só existisse uma ética afetiva possível (a monogâmica), que cria o mito da alma 

gêmea120. 

 O dilema consiste em imaginar um caso em que duas pessoas se conheçam e 

vivam uma relação amorosa, certo momento um deles morre e, tempos depois, a pessoa 

sobrevivente conhece outra pessoa e vive outra relação amorosa. O dilema posto seria: e 

se conhecesse os dois juntos? Quem seria a alma gêmea? 

 Em uma hipótese de que só há a ética afetiva da monogamia já seria imposto 

para se viver eticamente que se escolhesse um em detrimento do outro. Escolhe-se o 

primeiro como alma gêmea; o segundo se torna um instrumento para cumprir 

necessidades biológicas e psicológicas de afeto, podendo estar retirando a alma gêmea 

de outra pessoa. Mas, se escolher o segundo, se estará negando a história que teve com 

o primeiro, como se fosse um erro de percurso, tendo definitivamente "roubado" a alma 

gêmea de outra pessoa. 

 A personalidade da pessoa sobrevivente fica incompleta: ou se objetifica o 

segundo, ou ofende a memória do primeiro, sem falar de uma fictícia terceira parte 

prejudicada. Esse dilema gera conflito, em que se fere a esfera de personalidade dos 

envolvidos, gerando dor e angústia, impedindo o alcance da completude da 

personalidade e da autonomia da vontade. 

 No entanto, ao abraçar a hipótese de que há mais de uma ética afetiva e meios de 

conjugar as variadas formas de afeto/ amor, rompe-se com os pressupostos do dilema. 

                                                 
120COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude, nem favor: estudos sobre o amor romântico. São Paulo: 
Rocco,1998. p.62-75. 
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Havendo a possibilidade de parceiros múltiplos, também se abre a possibilidade de que 

todos sejam almas gêmeas ou mesmo que tal ideia nem mesmo exista.  

 Percebe-se aí uma possibilidade de existirem várias éticas para o afeto, cada qual 

com seus elementos e interferências, podendo integrar valores coletivos ou até mesmo 

apenas valores de indivíduos. E, mais do que isso, depreende-se que a ética do poliamor 

e da poliafetividade se assemelha ao da monogamia, visto ambos optarem pelas 

ferramentas éticas que a monogamia possui, e transformando seu amor em uma relação, 

só que, nesse caso, múltipla. 
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CAPITULO 3: TRIANGULANDO O DIREITO, A FAMÍLIA E A 

POLIAFETIVIDADE 

 

 Tendo como fundamentação para o debate os capítulos anteriores, a pesquisa se 

depara com a seguinte questão: "como o Direito enxergaria essa questão?". Para tanto 

vai ser utilizada como ferramentas a tridimensionalidade do Direito de Miguel Reale121 

bem como a escada ponteana de Pontes de Miranda122. A justificativa para tanto se 

encontra não só na excelência das mesmas, mas também no fato de ambos os autores 

terem sido essenciais no espírito das leis civilistas que regem o tema. 

 A escada ponteana se ligaria à ideia do negócio jurídico e à autonomia da 

vontade, compreendendo eles os conceitos centrais da parte geral do Código Civil. É a 

principal forma de exercício da autonomia privada; é o direito que as pessoas têm para 

regulamentar os seus próprios interesses. Ou ainda, negócio jurídico é aquele fato 

jurídico, elemento volitivo, conteúdo lícito e um intuito das partes com uma finalidade 

específica123. 

 Na visão de Pontes de Miranda, o negócio jurídico é dividido em três planos, o 

que gera um esquema gráfico como uma escada com três degraus, denominada por parte 

da doutrina, como escada ponteana. São estes o plano da existência, da validade e da 

eficácia, todos contidos no Código Civil atual. 

 Já a Teoria Tridimensional do Direito é uma concepção de Direito, conhecida e 

elaborada pelo jusfilósofo brasileiro Miguel Reale, em 1968. Surgiu ao expor que o 

direito positivo e o jurisdicional tornavam o Direito não um todo, mas algo parcial, o 

que iria resultar em escolhas e visões ineficientes. Não seria viável ver o Direito 

simplesmente como uma norma; por esse motivo adveio a teoria, onde existem três 

aspectos que formam o Direito, aspectos esses que estão sempre se relacionando, tão 

unidos que não podem ser separados. 

 Miguel Reale buscou, através dessa teoria, unificar três concepções unilaterais 

do direito124: o sociologismo jurídico, associado aos fatos e à eficácia do Direito; 

                                                 
121REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.64. 
122PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti: Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1974. t. III. p. 15. 
123PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti: Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1974. v3. p.379. 
124REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.67. 
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o moralismo jurídico, associado aos valores e aos fundamentos do Direito; e 

o normativismo abstrato, associado às normas e à mera vigência do Direito. 

 Segundo a teoria tridimensional, o Direito se compõe da conjugação harmônica 

dos três aspectos básicos e primordiais: o aspecto fático (fato), ou seja, o seu nicho 

social e histórico;o aspecto axiológico (valor), ou seja, os valores buscados pela 

sociedade, como a Justiça; e o aspecto normativo (norma), ou seja, o elemento 

fundamental do ordenamento do Direito. 

 A conjugação proposta por Reale pressupõe uma constante comunicação entre o 

primeiro e o segundo aspecto, que origina e também se relaciona com o terceiro. Essa 

comunicação é denominada pelo próprio autor como a "dialética de implicação-

polaridade", ou "dialética de complementariedade"125. Tal dialética consiste na 

percepção de que fatos e valores estão constantemente relacionados na sociedade de 

maneira irredutível (polaridade) e de mútua dependência (implicação). 

 Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, 

um fato subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.). 

Por conseguinte um valor, que confere determinada significação a esse fato, inclinando 

ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade 

ou objetivo. E, finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que 

integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor.Tais elementos ou fatores (fato, 

valor e norma) não existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade 

concreta, e não só exigem reciprocidade, como também atuam como elos de um 

processo de tal modo que a vida do Direito resulta na interação dinâmica e dialética dos 

três elementos que a integram. 

 Como consequência dessa teoria, Reale elucida seus reflexos na atividade do 

jurisperito: a análise por parte de advogados e juízes do Direito não deve se manter 

presa a somente uma, ou mesmo duas dessas dimensões, devendo estar constantemente 

vinculada à interpretação do sistema tridimensional como um todo. 

 Como se sabe, Miguel Reale liderou a equipe de juristas que elaborou o novo 

Código Civil brasileiro; sua teoria influenciou, de forma decisiva, a estrutura do novo 

Código. É possível analisar alguns pontos específicos que revelam uma concepção 

                                                 
125REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.68. 
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tridimensional do Direito. Inúmeros são os artigos e institutos que foram acolhidos pelo 

novo Código Civil; vale mencionar: o acolhimento da teoria da função social da 

propriedade, da boa-fé objetiva nos contratos; as inovações sobre a teoria da 

imprevisão; as resoluções sobre onerosidade excessiva; o acolhimento do instituto da 

equidade em vários artigos.  

 Contudo, a inovação mais importante introduzida no Código Civil que revela 

uma influência culturalista e tridimensional do Direito, encontra-se no instituto da 

função social do contrato, expresso no artigo 421: "Art. 421. A liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da função social do contrato"126. 

 A utilização dessas duas ferramentas será necessária para verificar se a 

poliafetividade reúne o que é necessário para ser considerada no rol protetivo do Direito 

de Família. Tais mecanismos de análise são importantes para não se correr o risco de 

banalizar o instituto, já que, se todos forem merecedores, não há o que se falar de 

proteção especial. 

 

3.1 Teste da existência jurídica para os fatos das novas famílias e poliafetividade 

 

 Os fatos sociais são os prismas que os juristas usam para, na atribuição de valor, 

gerarem as normas. Isso demonstra a importância dessa etapa, já que são como 

inexistentes valores abstratos que não se aplicam ao caso concreto. 

 Os capítulos anteriores tiveram o intuito de apresentar o poliamor/ 

poliafetividade e a família em suas várias configurações. Assim, pode-se dizer que tais 

capítulos formariam uma introdução à questão de que o poliamor/ poliafetividade pode 

ser encarado como fatos sociais já estabelecidos, seja em razão de pessoas terem 

escolhido esse tipo de relação como seu projeto de felicidade, seja por algum 

reconhecimento institucional.  

 No entanto, caso concordem com a existência ou se a existência desses fatos 

sociais ainda sejam nebulosos para o leitor ou mesmo que não existam (as mudanças na 

base familiar, o poliamor e o poliafeto), este capítulo será importante no enriquecimento 

do debate, já que: 1- Há autores que entendem pela sua não existência, ao menos, no 

                                                 
126 BRASIL. Lei 10.460/2002, DOU, Brasília, DF, 11/01/2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 05. dez. 2016. 
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que tange ao poliamor e 2- Serão apresentados argumentos também favoráveis à 

existência e reconhecimentos. Revela-se útil para a reflexão e avanço sobre o tema. 

 Primeiramente será estabelecido o critério para definição da existência usando a 

escada ponteana: 

 
Onde estão os elementos mínimos, os pressupostos de existência. Sem eles, o 
negócio não existe. Substantivos (partes, vontade, objeto e forma) sem 
adjetivos. Se não tiver partes, vontade, objeto e forma, ele não existe. Dúvida 
prática: O CC/2002 adota expressamente o plano da existência? Não, não há 
previsão contra a teoria da existência. No artigo 104, já trata do plano da 
validade. E também, só há regras para a nulidade absoluta: 166 e 167; e 
nulidade relativa ou anulabilidade, art 171. O plano da existência está 
embutido no plano da validade (implícito). Teoria inútil para alguns 
doutrinadores: casamento inexistente: resolve com a questão da nulidade; 
contrato inexistente se resolve com a teoria da nulidade. Mas é uma teoria 
didática. Vários autores são adeptos da teoria da inexistência127.  
 

 Entre os autores que admitem entendem pela sua não existência esta Regina 

Silva; esta argumenta que o mesmo corresponde a um estelionato jurídico. Convém 

transcrever o seu ponto de vista: 
 

[...]deve ser notada a sedução que reside na utilização de expressões como 
“poliamor” ou “poliafeto”. Não se nega o agradável sentimento que decorre 
da expressão afeto. Contudo, a expressão poliafeto é um engodo, um 
estelionato jurídico, na medida em que, por meio de sua utilização, procura-
se validar relacionamentos com formação poligâmica.  [...]Com efeito, 
lembremo-nos de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça têm o entendimento pacífico de que poligamia não gera efeitos de 
direito de família, seja em caso de amantes escondidos ou de amantes 
conhecidos e consentidos128. 
 

 O estelionato tem como ideia central fraude praticada em contratos ou 

convenções, que induz alguém a uma falsa concepção de algo com o intuito de obter 

vantagem ilícita para si ou para outros129 ou, de maneira mais simples, uma burla que 

faz com que alguém acredite que está participando de algo que não o é. Nesse caso seria 

o ato de as uniões poliafetivas lavradas em cartório serem um contrato para oficializar a 

família da poligamia e não do poliafeto, que nem existiria. 

 Tais argumentos encontram sentido no fato de ser frágil o reconhecimento da 

família poliafetiva: não existe no ordenamento jurídico menção a uniões como essas ou 

                                                 
127SOUSA, Sandy. Escada ponteana. Disponível em: 
<http://respirandodireito.blogspot.com/2009/11/escada-ponteana.html> Acesso em : 01.jul.2018.  
128 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. “União poliafetiva” é um estelionato jurídico. Disponível em: 
<http://reginabeatriz.com.br/uniao-poliafetiva-e-um-estelionato-juridico-migalhas-e-arpensp/>. Acesso 
em 20.nov.2018. 
129 OLIVEIRA NETTO, José. Dicionário Jurídico Universitário: terminologia jurídica e latim forense. 
4. ed. Leme: EDIJUR, 2010. p. 430. 
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a famílias como essas. Logo, o ato seria sexo com mais de um parceiro e o tema seria 

uma forma de introduzir a poligamia com a desculpa de que seria pelo afeto e não pelo 

sexo. 

 Apesar de ser um argumento válido, ao menos sua existência deve ser discutida. 

Primeiramente por ter diversas outras ciências identificado a existência da mesma, já 

que existem pesquisas, nos mais diversos campos, que demonstram que pessoas adotam 

esse estilo de vida, tendo uma ética e uma filosofia próprias, como o campo da 

psicologia, Sociologia e outras (conforme assinalam os capítulos anteriores). Seria 

interessante ao Direito, ao menos, formular questões sobre a poliafetividade, sob pena 

de ser ultrapassado na sua relação abstração-realidade. 

 Assim se posicionou a respeito o jurista Gagliano: 
 
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 e aceitam uns aos 
outros, em uma relação múltipla e aberta130. 

 
 
 Vale também sublinhar que já há o reconhecimento, ao menos da existência, por 

diversas instituições oficiais/ públicas, sendo elas jurídicas e não jurídicas. 

 Como exemplo de instituição jurídica pode ser citado o Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia em julgado de 2015:  

 
EMENTA:APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.AÇÃO DE 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 
MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL SIMULTANEA. PRINCIPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA AFETIVIDADE. PROVA 
ROBUSTA. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que de forma incipiente, doutrina e 
jurisprudência vêm reconhecendo a juridicidade das chamadas famílias 
paralelas, como aquelas que se formam concomitantemente ao casamento 
ou à união estável. 2. A força dos fatos surge como situações novas que 
reclamam acolhida jurídica para não ficarem no limbo da exclusão. 
Dentre esses casos, estão exatamente as famílias paralelas, que vicejam ao 
lado das famílias matrimonializadas. 3. Havendo nos autos elementos 
suficientes ao reconhecimento da existência de união estável entre a 
apelante e o de cujus, o caso é de procedência do pedido. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO131(grifo). 
 

 Ora, se as famílias simultâneas têm sua existência reconhecida e direitos 

mínimos assegurados quando elas se baseiam na clandestinidade parcial, quanto mais 

deveria ter a poliafetividade, que se pauta no consentimento, transparência e boa-fé. É 

                                                 
130 GAGLIANO, Pablo Stolze. Direitos da (o) amante - na teoria e na prática (dos Tribunais). 
Disponível em http://www.lfg.com.br 15 julho. 2008. Acesso em: 29.dez. 2017. 
131 BRASIL, Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação,Número do Processo: 0002396-95.2010.8.05.0191, 
Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2015. 
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uma questão de coerência, ao menos, reconhecer a sua existência para que possam ser 

atribuídas consequências jurídicas. Inevitavelmente essas relações irão gerar questões 

processuais no futuro, gerando no casuísmo um desconforto, ou mesmo uma cisma, no 

sistema jurídico quando o Judiciário em parte afirmar que não existe e a outra parte 

disser que existe e atribuir efeitos. O sistema jurídico é afetado como um todo quando 

parte do Judiciário não reconhecer e outra reconhecer e atribuir efeitos 

(independentemente se forem interpretados como negativos ou positivos para os 

praticantes). 

 Outro exemplo institucional jurídico é o próprio Conselho Nacional de Justiça, 

que, como se verá mais à frente, considerou que o tema merece um estudo mais 

aprofundado sobre a possibilidade de seu reconhecimento por escritura pública, não 

tendo julgado liminarmente132.Outro argumento que se levanta com isso é que, caso se 

tratasse de objeto inexistente, deveria ter sido julgada de plano a impossibilidade. E, já 

que se precisa estudar o tema, admite-se é que, ao menos, ele existe. 

 Um grande destaque, fora do âmbito jurídico, é a mídia. No clássico "Dona Flor 

e seus dois maridos", uma mulher tinha um "relacionamento" poligâmico com dois 

homens, mesmo que muito sutilmente. Em 1984, na novela “Rabo de Saia”, a temática 

da poligamia foi a tônica de alguns personagens. Dentre outros, exemplos, cabe lembrar 

casos como o da "Avenida Brasil" ( telenovela do horário das 21horas) em que um 

homem estabeleceu família com três esposas. E, depois na telenovela "Malhação" (já às 

17 horas), em que uma garota namorava abertamente dois rapazes em um clima de total 

conhecimento, aceitação e amor. 

  Vale destacar que, nessa última telenovela, o casal se desfez quando a mulher 

ficou grávida e o que saiu da relação descobriu que não seria o pai biológico. Essas 

interações suscitaram grandes debates morais e as questões patológicas dos 

relacionamentos concernentes ao tema. O que demonstra que a mídia está trazendo a 

temática ao debate, apresentando qualidades e defeitos da relação e os problemas dos 

casais "tradicionais" e dos poliamorosos. 

 O que se consegue perceber é que a temática ganha cada vez mais fôlego, 

tornando-se matéria cada vez mais recorrente, bem como mais ambientalizado 

socialmente, já que é discutida cada vez mais cedo na faixa de horário televisa. Essas 

informações são relevantes na medida em que a novela "Laços de família", por ser 
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considerada de conteúdo impróprio para adolescentes e crianças, foi transferida das 20 

horas para 21 horas. Assim, se as temáticas do poliamor e das mudanças dos arranjos 

familiares já conseguem ser tratados às 17 horas, pode-se aferir que há uma aceitação 

social maior, trazendo a discussão também para as novas gerações.   

 De mais a mais o próprio IBGE, em suas pesquisas estatísticas, já reconhece 

diversos tipos de família "não tradicionais". Isso fica evidenciado na sua análise das 

"unidades de vivência", empreendida na pesquisa de 2013: verificou-se que, enquanto 

75% dos lares eram formados por casais com filhos em 1980, esse número caiu para 

43,9% em 2013. Atrás da opção pelo casamento tradicional aparecem os casais sem 

filhos (19,4%) e os lares com mulheres solteiras com filhos (16,5%)133. Esse quadro 

deixa à mostra contrapontos não só com a família poliafetiva, mas também com tantas 

outras possibilidades de famílias, que possuem uma fatia expressiva do bolo estatístico.  

 Negar sua existência é negar a própria realidade, não podendo o Direito gerar 

abismos entre realidade e norma. Verificar sua existência também não quer dizer 

permiti-la, mas sim gerenciar sua validade ou não e sua eficácia ou não, ou mesmo 

atribuir consequências positivas ou negativas para tal escolha.  

 Negar é ainda diminuir o próprio "poder" que o Direito conquistou em resolver 

as lides. É deixar sem resposta ambos os lados, diminuir sua própria importância e abrir 

a possibilidade de que, no vácuo do poder, outra linha das Ciências ganhe importância. 

 Verifica-se que não há pontos positivos em se negar a existência, e enriquece o 

debate trazer para o mundo dos fatos o debate sobre o poliamor e as novas famílias.  

 

3.2 Luz dos valores jurídicos na busca da validade poliafetiva como família 

 

 Os argumentos desse tópico são relativos ao valor que é atribuído a certo fato, no 

caso do presente trabalho importa identificar os valores que são dados com o que 

constituiria a família, quais os princípios que regem o Direito de Família e questões 

atinentes à sexualidade e a função dos valores humanos na conformação social e 

individual, que estão presentes nesse tipo de relação, e como tais valores se coaduna ou 

não com a poliafetividade. 

                                                 
133 IBGE. Disponível em : https://www.ibge.gov.br/. Acesso em 10 . out. 2018. 
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 No que toca ao poliamor, vale frisar que essa é uma questão importante, já que a 

maioria dos autores contrários ao tema considera o plano da validade como o plano em 

que a poliafetividade falha para se constituir como família. 

 Na escada ponteana a validade pode ser julgada pelos seguintes critérios: 

 
Os substantivos recebem os adjetivos. Requisitos de validade (art 104) -> 
partes capazes, vontade livre (sem vícios), objeto lícito, possível ou 
determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Temos 
aqui os requisitos da validade. Não há dúvida, o código civil adotou o plano 
da validade. Se tenho um vício de validade, ou problema estrutural, ou 
funcional, o negocio jurídico será nulo (166 e 167) ou anulável (171)134. 
 

 Os primeiros argumentos se encontram no fato de que seriam penalmente 

perseguidas (artigo 235 do Código Penal) e civilmente impedido (artigo 1521 do 

Código Civil) entidades familiares formadas por mais de duas pessoas nesses moldes. 

Regina Silva se posiciona a esse respeito: 

 
Com efeito, não há como se admitir, observados os contornos sociais e 
jurídicos brasileiros, que o casamento e a união estável deixaram de ser 
monogâmicos. Em países africanos, como na Tanzânia e em Guiné, ou, 
ainda, em países de religião muçulmana, há a aceitação da poligamia, mas 
seus costumes são muito diversos dos brasileiros.  
A escritura lavrada em Tupã de nada servirá a essas três pessoas. É inútil 
porque não produz os efeitos almejados, uma vez que a Constituição Federal, 
a Lei Maior do ordenamento jurídico nacional, atribui à união estável a 
natureza monogâmica, formada por um homem ou uma mulher e uma 
segunda pessoa (CF, art. 226, § 3º).  
O reconhecimento notarial afronta a dignidade das três pessoas envolvidas 
(CF, art. 1º, III), servindo como elemento de destruição da família, que é 
considerada elemento basilar da sociedade brasileira (CF, art. 226, caput).  
A bigamia constitui crime, tipificada como o novo casamento realizado por 
pessoa casada (Código Penal, art. 235). Logo, se o direito brasileiro não 
tolera o casamento bígamo, por semelhante razão — embora sem a 
tipificação criminal porque o diploma penal é anterior à consideração 
constitucional da união estável — não se admite entidade familiar formada 
por três ou mais pessoas135. 
 

 Ou seja, a poliafetividade não poderia ser válida por constituir objeto ilícito; por 

dentre outros argumentos a proibição ao casar duas vezes se estenderia para a união 

estável. Esse argumento se correlaciona com a ideia da violação de princípios da 

dignidade da humana, e da ferida que causa na não aplicação do princípio da 

monogamia. Esses são argumentos já conhecidos quando se fala de união estável 

                                                 
134SOUSA, Sandy. Escada ponteana. Disponível em: 
http://respirandodireito.blogspot.com/2009/11/escada-ponteana.html Acessado em: 01.jul.2018.  
135 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. “União poliafetiva” é um estelionato jurídico. Disponível em: 
<http://reginabeatriz.com.br/uniao-poliafetiva-e-um-estelionato-juridico-migalhas-e-arpensp/>. Acesso 
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simultânea (família paralela) em que não se poderia dar benefícios sucessórios ou 

previdenciários para quem pratica ato ilícito. Nos dizeres de Helanne Gonçalves: 
 
Nas uniões conjugais, o vínculo entre os companheiros deve ser único, a 
estampar o caráter monogâmico da relação. Essa premissa ainda é a que 
sedimenta as decisões dos nossos tribunais, como se vê do julgado aqui 
transcrito:  
EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
SOCIEDADE DE FATO. COMPANHEIRO COM RELACIONAMENTOS 
AMOROSOS PARALELOS. INFIDELIDADE RECONHECIDA. UNIÃO 
ESTÁVEL NÃO EVIDENCIADA. PREVALÊNCIA DO VOTO 
MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.  
Para a configuração da união estável faz-se imprescindível a comprovação 
dos seguintes requisitos: diversidade de sexo; ausência de matrimônio civil 
válido e de impedimento matrimonial entre os conviventes; notoriedade da 
relação; honorabilidade; fidelidade entre os companheiros; e coabitação. "O 
dever de lealdade 'implica franqueza, consideração, sinceridade, informação 
e, sem dúvida, fidelidade. Numa relação afetiva entre homem e mulher, 
necessariamente monogâmica, constitutiva de família, além de um dever 
jurídico, a fidelidade é requisito natural' (Veloso, Zeno apud Ponzoni, Laura 
de Toledo. Famílias simultâneas: união estável e concubinato. Disponível em 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=461. acesso em abril de  
2010).  
Uma sociedade que apresenta como elemento estrutural a monogamia não 
pode atenuar o dever de fidelidade - que integra o conceito de lealdade - para 
o fim de inserir no âmbito do Direito de Família relações afetivas paralelas e, 
por consequência, desleais, sem descurar que o núcleo familiar 
contemporâneo tem como escopo a busca da realização de seus integrantes, 
vale dizer, a busca da felicidade.  
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.  
Ao analisar as lides que apresentam paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às 
peculiaridades multifacetadas apresentadas em cada caso, decidir com base 
na dignidade da pessoa humana, na solidariedade, na afetividade, na busca da 
felicidade, na liberdade, na igualdade, bem assim, com redobrada atenção ao 
primado da monogamia, com os pés fincados no princípio da eticidade. 
Pelo visto, a tão propalada liberdade de amar, ou para amar, encontraria 
barreiras ou o limite dos limites, nos próprios elementos caracterizadores das 
entidades familiares, ou seja, só poder-se-ia admitir como entidade familiar 
aquelas formadas por pessoas humanas e baseadas no afeto, na ética e na 
solidariedade recíproca136. 
 

  
 Pelas similaridades que as famílias paralelas guardam com a poliafetividade fica 

claro que os que argumentam contra uma refletem os mesmos valores e argumentos 

contra a poliafetividade. No entanto, já foi apresentado um quadro comparativo entre as 

uniões paralelas e a poliafetividade, e, apesar de guardarem pontos em comum, também 

é certo que revelam pontos importantes de distanciamento.  

                                                 
136 GONÇALVES, Helanne. O respeito à liberdade de amar ou a ruptura do modelo monogâmico de 
família?. Revista Brasileira de Direito Civil em Perspectiva, Minas Gerais. Belo Horizonte, jul./dez. 
2015. v. 1. n. 2.  p. 178 - 196 . 
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 Na família paralela a ideia de ato ilícito pode ser vinda do vício do 

consentimento, já que há a ocultação da informação da existência de outra(s) família(s), 

fazendo com que as pessoas sejam levadas a acreditar em uma situação fática sem saber 

de todos os elementos, que poderia mudar sua decisão. Contudo, esse problema na 

poliafetividade não existiria, já que a tônica para sua existência é a própria transparência 

quanto ao seu estado não monogâmico entre todos os membros, que podem optar por 

estar ou não na relação cientes desse fato.  

 Outro ponto que leva a refletir sobre a ilicitude do ato praticado seria a questão 

da bigamia, sendo claro o Código Penal: caso haja dois matrimônios concomitantes, há 

o crime. No entanto, identifica-se uma zona cinzenta quando se fala de uniões estáveis, 

que, como já visto, correspondem a uma modalidade de família distinta do casamento. 

Nesse caso tanto para a família paralela quanto para a poliafetividade haveria uma área 

de atuação, caso se tente seu reconhecimento pela via da união estável configurada, pela 

vivência (fatos) ou por escritura pública (formalizada). E a discussão da aplicação da 

bigamia para esses casos? Essa é uma discussão que necessita chamar o plano da 

eficácia e da aplicabilidade da norma, o que não é o momento. 

 Ainda, argumentam que os elementos básicos para se distinguir a intenção de 

família não poderiam ser encontrados no poliamor (esses elementos vão ser a seguir 

focalizados). De fato esse é um ponto crucial, já que nem todas as relações poliamorosas 

visam constituir família, como se depreende da interpretação de suas modalidades. No 

entanto, outras modalidades podem compreender esse intuito, a depender da vontade 

das partes, o que fez necessário realizar a distinção entre poliamor e poliafetividade. 

 Assim, para discutir os valores e validades será aplicada a ideia da teoria 

tridimensional de Reale, ao se construir o embate entre os valores do que seria família e 

o fato do poliamor e da poliafetividade. Isso permitirá saber as luzes que estão sendo 

usadas, ou seja, os valores que interagem com o prisma dos fatos, e como ele ilumina o 

degrau ponteano da validade. Essa é uma etapa fundamental na discussão do próximo 

item (normatividade e eficiência), e assim buscar saber se a imagem formada pela 

interação entre valor e fato poliafetivo gerou uma imagem normativa mais próxima ou 

mais distante com as famílias já reconhecidas no Brasil. 

  

3.2.1 Princípios jurídicos de família debatidos com a poliafetividade 
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 Importa verificar as questões principiológicas que entram em debate quanto ao 

tema, já que o Direito brasileiro dá uma força não só interpretativa como também 

coercitiva sobre aos princípios aplicáveis. 

 Os princípios constitucionais seriam as normas consagradas, explícita e 

implicitamente, na Constituição, os quais servem de pilar básico de todo o ordenamento 

jurídico pátrio. Na lição de Canotilho: 

 
Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 
optimização,compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionalismos fácticos e jurídicos. Permitem o balanceamento de valores 
e interesses (não obedecem, como as regras, à ‘lógica do tudo ou 
nada’),consoante o seu peso e poderação de outros princípios eventualmente 
conflitantes137. 

  
 Já Ávila: “não apenas explicitam valor, mas, indiretamente estabelecem espécies 

precisas de comportamento [...] normas finalísticas que exigem a delimitação de um 

estado ideal de coisas a ser buscado por meio de comportamentos necessários à sua 

realização"138.  

 Ao se adotarem essas perspectivas, os princípios se tornam fontes do direito, que 

criam "dever ser" e obrigam tanto os entes públicos quanto os particulares. Das suas 

posições ideais condicionariam e orientariam a compreensão do ordenamento jurídico 

como um todo. Recebem, assim, força normativa e se enquadram como diretrizes 

centrais balizadoras do Direito e fornecedoras de mecanismos para sua interpretação e 

aplicação. 

A realização da Constituição de 1988 foi pautada por tais pensamentos, trazendo em seu 

texto uma gama de princípios que pretendem não só informar ou idealizar, mas também 

comprometer o legislador com seus objetivos. A consequência é que os princípios foram 

postos como destaque do conjunto normativo, deixando em segundo plano o caráter 

apenas integrativo para com o direito positivo, e deixando em primeiro plano a ideia de 

pressuposto essencial que dá eficácia e fundamento de validade para as normas já 

postas139. 

 Outro não poderia ser o efeito: da doutrina emprestar aos princípios um status de 

privilégio na interpretação do contexto normativo em sobreposição às regras. Tanto foi 

                                                 
137 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 
1034. 
138 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2013. p.27. 
139 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2009. p.65. 
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o privilégio que cada vez mais os princípios ganham concretude para dirimir tensões 

que se apresentam frente aos constantes conflitos presentes no ordenamento jurídico 

brasileiro140. 

 Nas palavras de Miguel Reale:  

 
Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 
orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração 
ou mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um 
sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 
terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de 
caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da 
pesquisa e da práxis141. 
 
 

 E não é diferente quando se trata de Direito de Família: há princípios basilares 

para reger, proteger e definir família no âmbito jurídico. Ou seja, os princípios têm o 

condão de dar luz; não é diferente nos relacionamentos afetivos, assegurando a eles a 

força e proteção de constituir família ou de barrar que um tipo de relacionamento seja 

considerado como tal. Os princípios que receberam destaque são o da liberdade, 

intimidade, igualdade, dignidade da pessoa humana, pluralismo das entidades 

familiares, vedação ao retrocesso social e a discussão se a monogamia é ainda um 

princípio ou um valor observável. 

 Tais princípios a serem discutidos mais adiante funcionam como vetores de 

atuação para os operadores do Direito, podendo definir tanto o reconhecimento quanto a 

exclusão das relações poliafetivas como formas familiares. Destaque-se que todos esses 

princípios a seguir expostos fazem parte do domínio do direito da personalidade, e, 

como ensina Hogemann: "os direitos de personalidade são aqueles direitos sem os quais 

não se pode dizer que a pessoa humana está podendo atuar em sua plenitude”142. 

 Dito isso, a pesquisa adentra nesse território, aproveitando para discutir seus 

encaixes e desencaixes com o objeto principal de estudo, buscando a plenitude da 

pessoa humana. 

 A primeira força principiológica em destaque é a liberdade, justificando-se por 

ter sido um dos estandartes dos movimentos liberais, que marcaram tanto o direito 

                                                 
140SANTOS, Gustavo Ferreira. Excesso de poder no exercício da função legislativa. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 35, n. 140, out./dez. 1998. p. 284-285. 
141REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.37. 
142 HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues Santos; LOUREIRO, Leila da Costa. Reflexões sobre o 
direito personalíssimo e relações familiar a luz princípio da afetividade. Disponível em:< 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=358f9e7be09177c1.> Acesso em: 01.jul.2018. 
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quanto a cultura ocidental. No entanto, o sentido do que é liberdade, sofreu importantes 

mutações ao longo dos tempos.  

 Em um primeiro momento, a liberdade apregoada por esses movimentos era 

aquela que assegurava o homem burguês perante o Estado, mas não via qualquer ato 

ofensivo à submissão dos filhos, mulher e empregados ao comando desse homem. Com 

o fluir do tempo, a liberdade foi ganhando novos contornos, como direito de qualquer 

pessoa, sem qualquer forma de discriminação injusta. Tal princípio foi  consagrado no 

texto constitucional de 1988, que dispõe sobre diversas espécies de manifestação das 

liberdades individuais143. 

 E uma das manifestações dessa liberdade seria a liberdade de escolha do que e 

de quem forma sua família.Como visto, não é mais só o vínculo sanguíneo ou o 

matrimônio que transmuta a relação em familiar; tão importantes quanto esses, hoje, são 

os vínculos afetivos entre os personagens que formam a família, que orientam suas 

vidas na busca de um projeto familiar em conjunto.  

 Vale salientar de que o sangue, a linhagem biológica, cria uma limitação à 

própria liberdade, já que há liberdade dos atos de escolha até a concepção de uma nova 

vida. Após isso, há a instituição de família "forçada" entre pais e filhos, fazendo fluir a 

proteção especial do Direito de Família, independentemente da vontade das partes.  

 Outra liberdade inerente a esse princípio é a liberdade sexual, que permite que a 

própria pessoa escolha se vai praticar sexo, com quem, com que orientação, de que 

forma e com quantas pessoas. Esse foi um marco na história do ocidente, em que o sexo 

sai da esfera do sacro/ procriativo e entra na esfera do afetivo/ recreativo. Sai, assim, do 

Poder Institucional (a Igreja e depois o Estado) a possibilidade de tomada de decisão 

sobre como proceder no sexo, para que os particulares decidam sobre ele, ficando 

apenas o Estado com o condão de proteger a liberdade de escolha, livre de vícios da 

vontade, como a coação. 

 Ao resgatar a ideia de poliafetividade, consegue-se extrair que ela é um 

subproduto dos movimentos e ideias que deram base às liberdades precedentemente 

elencadas. Fruto da busca da liberdade dos padrões pré-definidos do que é família, 

orientada ao amor livre, a poliafetividade surge como uma das possíveis escolhas que as 

pessoas podem fazer para exercer livremente sua autonomia de vontade na decisão de 

como montar seu projeto de vida/ felicidade.  

                                                 
143MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 
529-534. 
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 De tal modo, a escolha de como, com quem e com quantos vai existir o ato de 

compartilhamento de vida é algo que deve será aferido no âmbito privado-individual de 

cada um. “Todos têm a liberdade de escolher o seu par, seja de que sexo for, bem como 

o tipo de entidade que quiser para constituir sua família”144. 

 Sendo essa escolha livre dos vícios da vontade e do consentimento, não há uma 

justificativa, pelo princípio da liberdade, que retire da pessoa a condição de escolha 

como entidade familiar - uma relação que envolva sexualmente mais de duas pessoas e 

que inclua os elementos de família. 

 Cabe destacar que a escolha livre e consciente foi uma conquista, que trará, 

inevitavelmente, a possibilidade de várias escolhas de formação de família, que não 

necessariamente se enquadre com o padrão médio, como no caso da poliafetividade em 

que há a escolha de mais de um para formar a unidade de vivência. Disso se infere que a 

liberdade de escolha leva a uma liberdade em ser diferente e que essas diferenças devem 

ser respeitadas igualmente. 

 Tal pensamento remete à discussão sobre o princípio da igualdade no Direito de 

Família. A doutrina, ao tratar sobre o princípio da igualdade, presente no artigo 5º da 

Constituição, se manifesta sob duas perspectivas: de acordo com a primeira, a igualdade 

formal (ou jurídica) objetivaria afastar a produção, interpretação ou aplicação de normas 

que implicassem tratamento discriminatório injustificado: já a outra coloca em destaque 

a igualdade material (ou fática), sendo ela uma perante os bens e projetos da vida.145 

 O objetivo do Constituinte residiria em que sejam levadas em conta, e 

respeitadas, as diferenças fáticas de cada um, podendo, assim, criar uma sociedade que 

oportunize iguais possibilidades de alcançar um determinado alvo. É dizer: a igualdade 

só existiria quando materializada nas ferramentas e formas disponíveis para que o 

cidadão possa alcançar os bens da vida (ou um tratamento com isonomia). Destaque-se 

que as pessoas são efetivamente diferentes, possuindo desejos distintos, valorações 

distintas, o que acarreta anseios e metas também distintas. 

 Logo, o princípio da igualdade traz em seu bojo o direito de respeito às 

diferenças. Ou seja, deve ser possível oportunizar possibilidades e as pessoas mediante 

sua liberdade de escolha/ vontade poderão optar por essas ou aquelas oportunidades.  

                                                 
144 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p.75. 
145MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
p.529-534. 
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 No que concerne à poliafetividade, as pessoas nela envolvidas manifestam afetos 

e intenções mutuamente, indo contra os ditames da moral monogâmica, usando seu 

direito de ser diferente. Se de maneira livre e consciente as pessoas desejam ter relações 

e constituir família com mais de um parceiro ou parceira, faz sentido a interferência 

estatal nesse desejo?  

 Para responder é importante ter em mente que é dever do Estado intervir quando 

se encontra em risco direito da personalidade do indivíduo ou bem social tal que não se 

possa deixar ao arbítrio do particular uma escolha, mesmo que o queira. Seria o caso das 

discriminações legais, que atuam para permitir um nivelamento da igualdade.  

 Se a constituição de família por mais de duas pessoas que se relacionam 

sexualmente é merecedora de interferência estatal (mesmo com todos cientes, concordes 

e não sendo caso de dois casamentos simultâneos), com maior razão ocorreria a 

intervenção estatal nas interações sexuais sem a intenção de constituir família. É um 

raciocínio estabelecido: se para proteger a família deve o Estado limitar a autonomia da 

vontade consciente da escolha livre e a liberdade de ser diferente da família poliafetiva 

(não monogâmica), também podem se afastadas práticas que rompem formalmente com 

deveres da monogamia, mesmo que com os envolvidos concordando com as práticas 

violadoras.  

 Seria o caso de uma atuação ativa do Estado contra a infidelidade, swing ou o 

relacionamento aberto, devendo "revogar" o status de família matrimonial ou de união 

estável, já que estaria ofendendo bem indisponível, qual seja, a família. No entanto, a 

lógica do sistema está em uma atuação passiva: nesta só se o outro do par se sentir 

ofendido e entrar com um pedido de divórcio/ separação matrimonial ou extinção da 

união estável, o Estado atuaria.  

 Assim, parece que existem violações da ética monogâmica que são admitidas 

(em que há respeito à autonomia da vontade dos indivíduos e intimidade familiar), e 

outras que não seriam, já que, mesmo havendo vontade livre, não se permitiria que mais 

do que um par pudesse constituir família. Há aqui uma discriminação que premia os que 

violam as regras da monogamia e que pune os que querem escolher outro caminho - o 

que é uma incoerência.  

 Se há famílias em que não há exclusividade sexual, não se justificaria 

discriminar a poliafetividade. Faz mais sentido, com a atual evolução do Estado 

democrático de Direito, que aos indivíduos sejam dadas iguais oportunidades para 

formarem família. Entendimento contrário, vedando acesso ao Direito de Família, que é 
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formado pela proteção de laços afetivos e das relações patrimoniais erguidas em volta 

desse relacionamento, constituiria uma negativa, aos seus membros, da aplicação 

concreta dos instrumentos e ferramentas do exercício de direitos abstratos, trazendo uma 

desigualdade no lugar em que deveria estar sendo construído um projeto de igualdade. 

 Assim, todos alcançariam os bens da vida, ou teriam oportunidade de alcançar, 

podendo cada qual, igualmente, perseguir sua ideia de felicidade. Seu emprego ou não 

ficaria ao arbítrio de cada pessoa, numa ponderação com o princípio da privacidade, 

abarcando o direito de ser diferente, preservar-se, assim, o direito à igualdade de 

escolhas, bem como o respeito aos íntimos desejos privados de cada um. 

 Nessa linha de compreensão, o princípio da intimidade, expõe Guilherme Peña 

de Moraes, diz respeito ao modo de ser de cada indivíduo, manifestado concretamente 

por assegurar que terceiros não tenham conhecimento dos detalhes da vida privada de 

alguém, sem seu consentimento146. Farias e Rosenvald explicitam, em sua obra, a 

intimidade e a privacidade como: “[…] o refugio impenetrável da pessoa, protegido em 

face da coletividade e merecendo especial proteção. Ou seja, é o direito de viver a sua 

própria vida em isolamento, não sendo submetido à publicidade que não provocou, nem 

desejou”147. 

 É outro princípio consagrado pela Constituição atual, permitindo que a vida 

íntima seja vivida da maneira como melhor atender aos ideais de felicidade e realização 

pessoal do indivíduo ou da unidade de vivência. O que não parece coadunar com a ideia 

de privacidade é o Estado predeterminar o número de membros que praticam sexo 

dentro do escopo familiar, a não ser que haja abuso ou qualquer outro tipo de coação.  

 Como já exposto, há famílias já caracterizadas por não haver sexo, ligadas por 

laços de sangue (como a monoparental), laços socioafetivos (como padrasto e enteados) 

e até famílias unipessoais (laços entre indivíduo e bem de família). Se há família mesmo 

sem sexo, não há o que justifique impor a obrigatoriedade da exclusividade dual. 

 Retirar da esfera de escolha pessoal dos indivíduos a opção de como elaborar seu 

projeto de vida no que toca á família e com quem vai praticar sexo e devolver essa 

escolha a uma instituição é um retrocesso. Tanto o poliamor quanto a poliafetividade 

nasceram exatamente da busca por poder tomar as próprias decisões no âmbito 

recreativo e afetivo. E a intenção de constituir família dos poliafetivos indica a 
                                                 
146MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 
529-534. 
147FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENWALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p.22. 
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necessidade que os mesmos têm de assumir as responsabilidades que ser família 

carrega, bem como o reconhecimento de ser família e o respeito que um reconhecimento 

jurídico de sua intimidade dá ao que se vive.  

 Outro princípio de importância fundamental para o Direito de Família é 

exatamente a vedação ao retrocesso. Esse princípio nasceu da própria natureza histórica 

da família ocidental, que passou e passa por diversas transformações. Como as 

mudanças sobre o tema não são linhas contínuas, marcadas por avanços e recuos, e dada 

a importância de que a família se reveste na conceituação do que é a sociedade 

ocidental, buscou-se que a mesma estivesse protegida de ondas conservadoras, ou 

melhor, saudosistas de um outro tempo que tentasse apagar conquistas já adquiridas. 

 Nessa linha de entendimento a Constituição consagrou a igualdade, como já dito, 

entre homens e mulheres, e entre todos os filhos na família, bem como a liberdade de 

associação, de planejamento familiar, de desfazimento de vínculos dentre outros 

valores. 

 Implicitamente a Constituição trouxe também o principio da vedação do 

retrocesso, já que os princípios funcionam hoje como mecanismos de critérios básicos 

que o legislador não poderia violar. Serve como muro de proteção a qualquer tratamento 

discriminatório injusto. 

 Os avanços quanto às famílias monoparentais, socioafetivas e união estável são 

evidentes. O Direito provou ter flexibilidade para lidar com questões que vão além da 

família matrimonial heteronormativa. No entanto, ainda falta uma discussão séria se vai 

ser dado novo passo e avançar perante o arquétipo dualista de escolha sexual para a 

família ou não. 

 Vale destacar que por ser a poliafetividade um fenômeno social presente na 

sociedade ocidental, ao menos devem ser regulamentadas proibições ou permissões, 

para que assim as pessoas possam se programar. Isso também se inclui nesse principio, 

já que foi um avanço social viver em uma sociedade baseada na previsibilidade dos 

Direitos. 

 O princípio de vedação ao retrocesso visa proteger as conquistas adquiridas, 

dentre outros direitos, no Direito de Família, sendo uma dessas conquistas um outro 

princípio, qual seja, o pluralismo das entidades familiares. 

 A Constituição de 1988, em seu artigo 226, estabelece a família como a base da 

sociedade, assegurando-lhe, por sua relevância, especial proteção estatal. Esse texto 

amplo foi uma busca de não restringir entidades familiares de sua proteção. Essa foi 
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uma atitude benéfica que reflete a tendência de que a família é um local para realizar e 

buscar a felicidade e crescimento pessoal. 

 Daí se justifica o dever de uma intervenção estatal mínima na formatação 

familiar, prestigiando a liberdade de escolha das pessoas no seio daquela sociedade em 

que vão conviver. A mão do Estado somente teria legitimidade para proteger de 

violência ou graves ameaças os membros da família. Ou seja, havendo algum direito 

fundamental violado ou ameaçado, deve agir o Poder estatal. 

 No sentido de reconhecer esse prestígio ao enlaçamento afetivo dos 

companheiros, e sem exigências mais formalistas, Dias veio a argumentar: 

 
Excluir do âmbito da juridicidade entidades familiares que se compõem 
apartir de um elo de afetividade e que geram comprometimento mútuo e 
envolvimento pessoal e patrimonial é simplesmente chancelar o 
enriquecimento injustificado, é ser conivente com a injustiça148. 

  

 É nesse sentido que várias entidades familiares foram sendo formadas/ 

reconhecidas, como a união estável, a família monoparental, anaparental, socioafetiva, 

homoafetiva, dentre outras. Nesse escopo percebe-se que a tendência do Direito de 

Família é o de abraçar novas modalidades familiares que estejam em consonância com 

os princípios e elementos formadores de família.  

 Se o poliamor não consegue, em todas as suas modalidades, se enquadrar como 

família, já que muitos querem ser livres para não constituir família, no poliafeto a 

situação é contrária, uma vez que a vontade é direcionada a abarcar a multiplicidade do 

que é família. Também se percebe uma tendência do Direito se conformar a essas novas 

modalidades, mais do que conformá-las, visto que foram sendo retirados da 

obrigatoriedade para constituir família elementos como "formalidade", "sangue" e 

"relação heteroafetiva". 

 Tais conformações têm como parâmetro uma das maiores conquistas da 

sociedade ocidental, que é o princípio da dignidade humana e sua prevalência sobre os 

aspectos patrimoniais, manifestando uma predileção maior pelo direito da personalidade 

do que pelo puramente patrimonial. 

 Ultimamente, nas pesquisas acadêmicas, peças processuais e tantos outros 

documentos parecem inferir que a dignidade da pessoa humana não é um princípio, mas 

sim um trunfo que todos os lados do debate acham que possuem. No entanto, o fato é 

                                                 
148DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
p.80. 
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que ele é um princípio de construção e valor histórico, mas o que seria esse princípio 

aplicado ao Direito de Família? E, como ele só faz sentido se conectado à liberdade e 

igualdade entre as pessoas? 

 O princípio da dignidade humana foi considerado como a rocha de sustentação 

do Estado Democrático de Direito atual. Assim sendo, toda a estrutura do Direito 

brasileiro, seja de ordem legislativa, executiva, ou judiciária, público ou privado, deve 

ser vista pela ótica da supremacia da dignidade que cada indivíduo possui. 

 Nessa linha de pensamento se posiciona Tepedino: 

 
Pode-se afirmar, em propósito, que a dignidade da pessoa humana, alçada 
pelo art. 1º, III, da Constituição Federal, a fundamento da República, dá 
conteúdo à proteção da família atribuída ao Estado pelo art. 226 do mesmo 
texto maior: é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o 
elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem convergir 
todas as normas do direito positivo, em particular aquelas que disciplinam o 
direito de família, regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo 
no social149. 

 
 Ou seja, no que diz respeito ao Direito de Família, a dignidade humana vai ser a 

pedra de toque de toda alteração legislativa/ jurisprudência. Prestigiando a 

personificação da pessoa e deixando, em um segundo plano, a patrimonialização dos 

institutos. Assim sendo, qualquer interpretação que não concentre esforços na efetivação 

da dignidade das pessoas estaria eivada de inconstitucionalidade150. 

 Konder afirma que a lei escrita teria sido a primeira manifestação conhecida de 

que todo ser humano, considerado como tal, deve ser respeitado: 
 

[...] essa convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser igualmente 
respeitados, pelo simples fato de sua humanidade, nasce vinculada a uma 
instituição social de capital importância: a lei escrita, como regra geral e 
uniforme, igualmente aplicável a todos os indivíduos que vivem numa 
sociedade organizada. A lei escrita alcançou entre os judeus uma posição 
sagrada, como manifestação da própria divindade. Mas foi na Grécia, mais 
particularmente em Atenas, que a preeminência da lei escrita tornou-se, pela 
primeira vez, o fundamento da sociedade política151. 

  
Mas foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira organização 
internacional a englobar a quase totalidade dos povos da Terra proclamasse, na 
abertura de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 
todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos152. 
 

                                                 
149TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.371. 
150DIAS, Maria Berenice Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
p.158. 
151 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. Editora Saraiva: 
São Paulo, 2013. p.59. 
152 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. Saraiva: 2013. 
p.24. 



88 
 

 
 Um dado que pode ser verificado é que o ordenamento constitucional vem 

amparando, em seu texto, a livre vontade dos integrantes da família na sua formação, 

tendo feito uso dos laços socioafetivos que existiram e que existem entre eles. Assim é a 

visão de Maria Celina de Moraes: 
 

[…] elevar a dignidade da pessoa humana (e o desenvolvimento da sua 
personalidade) ao posto máximo do ordenamento jurídico constitui opção 
metodológica oposta ao do individualismo das codificações, A pessoa 
humana, no que difere diametralmente da concepção jurídica de indivíduo, há 
de ser apreciada a partir de sua inserção no meio social153. 
 

 Assim, a dignidade pode ser entendida como um agrupamento de direitos 

conectados às questões existenciais que permeiam todo ser humano, em igualdade de 

proporção, e independente do estado do ser humano (se é capaz ou não, por exemplo), 

encontrando fundamento na própria questão de "ser" humano. Trazendo a discussão 

para as liberdades sexuais, não sem razão, Dias sublinha que “todo ser humano tem o 

direito de exigir respeito ao livre exercício de sua sexualidade, pois é um elemento 

integrante da própria natureza humana e abrange sua dignidade”154. 

 Assumem, assim, várias concepções, entre elas garantir a igualdade e a justiça 

social, sendo esses objetivos projetados não só nas relações públicas, como também nas 

dos particulares. Com isso, a dignidade humana vincula não só os entes públicos, como 

também o atuar dos indivíduos, estabelecendo limites e permissões conforme necessário 

para defesa dessa dignidade. Pressupõe, dessa forma, que só há dignidade onde há 

igualdade entre as pessoas. Também subsume que devem ser igualmente considerados 

os interesses dos indivíduos, independentemente de quaisquer características 

individualizadoras, como orientação e escolha sexual. subsume 

 Calmon de Gama explica que: “a dignidade humana da perspectiva das relações 

intersubjetivas sempre foi objeto de preocupação por parte do direito, como forma de 

impor respeito geral da pessoa humana, em face de todos os demais integrantes da 

sociedade”155. 

                                                 
153MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. Direito, Estado e sociedade, jul./dez.2006. v. 9. n. 29. p.168. 
154DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
p.302. 
155 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Dignidade humana (no Biodireito). In: Dicionário de 
princípios jurídicos. Org. Ricardo Lobo Torres, Eduardo Takemi Kataorka e Flávio Galdino. Elieser 
Editora: São Paulo, 2011. p.262. 
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 Carlos Roberto Gonçalves corrobora tal entendimento ao afirmar que “o direito 

de família é o mais humano de todos os ramos do direito” 156. E é dessa humanização 

que surge a questão do direito de escolha de como viver o próprio projeto de vida, em 

que o poliafeto se descortina como uma possibilidade de escolha afetiva, frente a outra 

escolha válida que é a monogamia. 

 A propósito, vale destacar o posicionamento de Otero e Silva: “da análise quanto 

à possibilidade de estabelecer limites aos direitos humanos, provavelmente será possível 

extrair uma fundamentação para a legitimação ou não da poligamia em nosso 

ordenamento jurídico”157.  

 No que se refere à liberdade, Tepedino expõe que é possível reconhecer a 

consagração “de um direito ao livre desenvolvimento da personalidade”158. 

 Somado ao entendimento sobre a personalidade, Sarlet aponta que ao Estado 

compete respeitar e proteger toda a pessoa humana, sendo certo que isso inclui:  
 

[...]a obrigação de abster-se de ingerências na esfera individual que sejam 
contrárias à dignidade pessoal, quanto no dever de protegê-la (dignidade 
pessoal de todos os indivíduos) contra agressões oriundas de terceiros, seja 
qual for a procedência [...]o princípio da dignidade humana impõe ao Estado, 
além do dever de respeito e proteção, a obrigação de promover as condições 
que viabilizem e renovam toda sorte de obstáculos que estejam a impedir às 
pessoas de viverem com dignidade159. 
 

 É possível perceber essa mesma linha de argumentação de Pereira:  

 
Uma sociedade justa e democrática começa e termina com a consideração da 
liberdade e da autonomia privada. Isto significa também que a exclusão de 
determinadas relações de família do laço social é um desrespeito aos Direitos 
Humanos, ou melhor, é uma afronta à dignidade da pessoa humana. O Direito 
de Família só estará de acordo e em consonância com a dignidade e com os 
Direitos Humanos a partir do momento em que essas relações interprivadas 
não estiverem mais à margem, fora do laço social. Os exemplos históricos de 
indignidade no Direito de Família são muitos: a exclusão da mulher do 
princípio da igualdade, colocando-a em posição inferior ao homem; a 
proibição de registrar o nome do pai nos filhos havidos fora do casamento se 
o pai fosse casado; e o não-reconhecimento de outras formas de família que 
não fosse o casamento. Como se vê, o Direito de Família está intrinsecamente 
ligado aos “Direitos Humanos” e à dignidade160. 

                                                 
156 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v.6. p.9.  
157OTERO, Cleber Sanfelici; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Direitos fundamentais e justiça têm 
limites? Poligamia e a questão da publicização do privado. In SIQUEIRA, Dirceu Pereira; AMARAL, 
Sérgio Tibiriçá. (org.) Direitos humanos: um olhar sob o viés da inclusão social. Birigüi: Boreal, 2014. 
p. 99. 
158TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.49 
159SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. p.108. 
160PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A sexualidade vista pelos tribunais. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 
p.71-72. 
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 No decorrer histórico a visão patrimonialista começou a perder espaço ao se 

adotar uma visão mais concatenada com os direitos da própria pessoa. Foi marcada pela 

transição de um Direito de Família focado em saber a origem da prole e da divisão dos 

bens para um Direito focado na construção psico-afetiva do ser humano, bem como na 

divisão da atenção, da criação e dos bens de uma maneira não só sanguínea, mas afetiva.  

 Desse caldeirão surge o poliamor, como uma expressão da busca pela 

completude da personalidade, mesmo que rompendo com dogmas sociais. E nessa busca 

se engajam as pessoas que, em seu projeto de vida, querem constituir família, não só 

com uma pessoa, mas com várias, de maneira que cada uma possa expressar sua 

personalidade e trabalhar para um projeto de vida em comum.  

 Ofenderiam a dignidade da pessoa humana relacionamentos pautados na 

clandestinidade ou que diminuísse a personalidade de outrem forçando-o a se submeter 

a um sistema de discriminação injusto. Essa é a concepção do que é digno. O que é 

assim não busca somente ser, mas também busca aparentar ser. procurar manter pessoas 

que livremente querem viver seus relacionamentos, sem prejuízo de terceiros, 

submetidas a apenas uma escolha é o que se entende por ferir a dignidade humana em 

seus direitos de buscar a liberdade e igualdade, bem como de completar sua 

personalidade. 

 O princípio de família atual que faz frente à ideia de liberdade de escolha é o 

chamado princípio da monogamia. Ele é um princípio arraigado no ordenamento, como 

também já o foi a formalidade matrimonial, a sanguinidade da prole e a 

heteronormatividade. Mas será que ainda se justifica o princípio da monogamia manter 

o monopólio da forma de se relacionar, mesmo quando entra em conflito com a 

dignidade da pessoa humana? 

 O conceito de monogamia já foi abordado no capítulo sobre a família, mas para 

manter um paralelismo entre o poliamor e a monogamia a pesquisa trouxe à baila o 

conceito difundido pelo dicionário cibernético dos tempos atuais: 

Monogamia é uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem 
apenas um parceiro durante a sua vida ou durante períodos (a monogamia 
serial), em comparação com a poligamia, poliandria, ou poliamor.O termo 
também é aplicado ao comportamento social de alguns animais, que têm 
apenas um companheiro sexual por vez. 

É importante ter uma compreensão clara da nomenclatura do termo 
"monogamia", porque os cientistas usam-no para diferentes tipos de 
relacionamentos. Os biólogos, antropólogos biológicos, comportamentais e 
ecologistas costumam usar o termo monogamia no sentido sexual, se não 
genético. Os pesquisadores biológicos modernos usam a teoria da 
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evolução humana aproximar a monogamia como o mesmo em espécies 
animais não-humanos e humanos . Eles postulam os quatro aspectos da 
monogamia seguintes: 

 Monogamia civil refere-se a casamentos de apenas duas pessoas. 
 Monogamia social refere-se a dois parceiros que vivem juntos, fazem 
sexo e colaboraram na aquisição de recursos básicos, como moradia, comida 
e dinheiro. 
 Monogamia sexual refere-se a dois parceiros exclusivamente sexuais, 
que não têm outros parceiros sexuais. 
 Monogamia genética refere-se relações sexualmente monogâmicas 
com evidência genética de paternidade. 

Quando os antropólogos culturais ou sociais e outros cientistas sociais usam 
o termo monogamia, o significado é a monogamia social, ou marital A 
monogamia civil podem distinguir-se ainda entre: casamento uma vez na 
vida; casamento com apenas uma pessoa de cada vez, em contraste com a 
bigamia ou a poligamia; e monogamia em série, um novo casamento após a 
morte do cônjuge ou o divórcio. Aspectos legais da monogamia humana são 
ensinados nas faculdades de direito. Há também aspectos filosóficos em 
disciplinas como antropologia filosófica, filosofia da religião e teologia161. 

 
 Diante desse conceito de monogamia não se pode deixar de perguntar: é a 

monogamia um princípio que estrutura o Direito de Família hoje? Um Estado 

Democrático de Direito, sob a tutela da dignidade da pessoa humana, pode obrigar que 

alguém viva monogamicamente? É cabível a monogamia para todas as entidades 

familiares reconhecidas? 

 A resposta a todas essas perguntas é direta: depende. 

 A favor da ideia de a monogamia ser um princípio norteador do Direito de 

Família, e assim, se posicionando contrariamente à visão da poliafetividade/ poliamor 

ou da poligamia, estão autores que sustentam: 

1) Ter sido adotada juridicamente no ordenamento jurídico pátrio a monogamia. Nessa 

linha de pensamento Rogério Greco adverte:  

 
Uma vez adotada pelo Estado a monogamia, torna-se impossível que alguém, 
desprezando as determinações legais e sociais, contraia um segundo 
matrimônio. A conduta afeta, de tal modo, a paz social que o legislador 
entendeu por bem tipificá-la, criando o delito de bigamia162. 
 

2) Ser a monogamia não só um principio moral, mas sobretudo jurídico e balizador da 

organização do país. Acolhendo essa linha de compreensão, Rodrigo da Cunha Pereira 

chega a asseverar que: 

 

                                                 
161  WIKIPEDIA. Monogamia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Monogamia.> Acesso em: 
01.nov.2018. 
162 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 4. ed. Niterói: Impetus, 2015. p. 619. 
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O princípio da monogamia, embora funcione também como um ponto-chave 
das conexões morais das relações amorosas e conjugais, não é simplesmente 
uma norma moral ou moralizante. Sua existência nos ordenamentos jurídicos 
que o adotam tem a função de um princípio jurídico ordenador. Ele é um 
princípio básico e organizador das relações jurídicas da família do mundo 
ocidental163. 
 

3) Ir contra esse principio seria um crime, que moralmente degradaria a família e 

estimularia a violência/desigualdade. Tal ponto de vista é adotado pela professora 

Regina Silva e por Alexandre Versignassi, respectivamente: 
 

Aqui seria configurado o crime da bigamia, previsto no artigo 235 do Código 
Penal, além de servir como elemento de destruição da família, por afrontar a 
dignidade das três pessoas envolvidas164. 
 
[...] A história deixa claro: mais de 80% das sociedades que já existiram 
permitiram a poligamia em algum momento. Ainda hoje há países em que ela 
é bastante comum, principalmente na África. E em nenhum desses lugares 
reinou o amor livre ou coisa que o valha. Mas, sim, a desigualdade extrema. 
E a violência165. 

 
 Já as vozes que pensam que a monogamia não é um princípio, mas sim um valor 

que pode ser escolhido (ou não) pelas pessoas que vivem as relações, defendem os 

seguintes  argumentos: 

1) Deve-se reconhecer o outro e suas práticas sociais diversas das nossas, dando 

igualdade de tratamento para todos os tipos de família. Ilustra essa linha a posição do 

IBDFAM (Instituto Brasileiro do Direito de Família): 
 

[...]temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e aprender a 
viver nessa sociedade plural reconhecendo os diferentes desejos [...] O 
princípio da monogamia não está na constituição, é um viés cultural. O 
código civil proíbe apenas casamento entre pessoas casadas, o que não é o 
caso. Essas pessoas trabalham, contribuem e, por isso, devem ter seus direitos 
garantidos. A justiça não pode chancelar a injustiça166 . 
 

2) Impõe-se o dever de dar voz aos excluídos que desafiam o ordenamento atual, 

inserindo políticas públicas para incluí-los. Assim, em defesa da vontade, da dignidade 

e interesse dos conviventes Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 

argumentam: 

                                                 
163 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 127. 
164 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. "União poliafetiva" é um estelionato jurídico. Disponível em: 
<http://www.reginabeatriz.com.br/academico/artigos/artigo.aspx?id=338> . Acesso em: 20.nov.2018. 
165VERSIGNASSI, Alexandre. E se… não existisse a monogamia?. Revista SuperInteressante, 30.nov. 
2008. Disponível em < http://super.abril.com.br/saude/e-se-nao-existisse-a-monogamia/> Acesso em: 
12.jan.2017. 
166Acessoria IBDFAM, Escritura reconhece união afetiva a três. Disponível em 
<http://www.ibdfam.org.br/novosite/imprensa/noticias-do-ibdfam/detalhe/4862>. Acesso em: 
26.dez.2016. 
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embora a fidelidade (e a monogamia, por consequência) seja consagrada 
como um valor juridicamente tutelado, não se trata de um aspecto 
comportamental absoluto e inalterável pela vontade das partes: [...] 
preferimos simplesmente encarar a monogamia como uma nota característica 
do nosso sistema, e não como um princípio, porquanto, dada a forte carga 
normativa desse último conceito, é preferível evitá-lo, mormente em se 
considerando as peculiaridades culturais de cada sociedade167. 
 

3) Considera-se a monogamia como um fator cultural, não podendo a maioria calar o 

pensamento crítico da evolução da hierarquia social da formação e composição da 

sociedade. Seguem essa linha de compreensão Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho e a antropóloga e socióloga Ana Lúcia Eduardo Farah Valente, 

respectivamente: 

 
Conferir esse status seria arbitrário, tendo em vista que além de não estar 
expresso na Constituição Federal, é algo relativo a cada cultura, cujos 
costumes podem sofrer alterações com o tempo ou sofrer adaptações pelo 
surgimento de novos comportamentos168. 
 
A vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, 
Maria Berenice Dias, afirma que é necessário que se reconheça que vivemos 
em uma sociedade plural, de desejos diversos, e que, sendo assim, a natureza 
privada dos relacionamentos deve ser respeitada169. 

 
 Após se ponderarem os argumentos, encontra-se, de um lado, o Estado com seu 

dever de proteção da família e com seu projeto próprio de tutela para onde a família 

deve caminhar (monogamia); e, do outro, a autonomia da vontade e sexual dos 

indivíduos e o dever constitucional de que a família seja um local seguro de 

desenvolvimento dos indivíduos que a compõem, sem a ingerência estatal. 

 Tendo isso em mente, a pesquisa volta para as primeiras indagações. Pode em 

um Estado Democrático de Direito, hoje, uma pessoa ser obrigada a viver 

monogamicamente? É válido que seja desprotegida por não se coadunar com o 

princípio/ valor monogâmico quando outras famílias "amonogâmicas" possuem 

reconhecimento e proteção do Direito de Família? 

 No passado, não tão remoto, fazia sentido a monogamia funcionar como um 

princípio- a família era considerada um projeto de estabilização política/ social e a 

                                                 
167 PAMPLONA FILHO; Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: as famílias 
em perspectiva constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2014. v. 6. p. 107-108. 
168 PAMPLONA FILHO; Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: as famílias 
em perspectiva constitucional.. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 6. p. 108. 
169 VALENTE, Ana Lúcia Eduardo Farah. O poliamorismo e a possibilidade de união poliafetiva.  
ARPEN-SP . Disponível em: < https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100163131/artigo-o-
poliamorismo-e-a-possibilidade-de-uniao-poliafetiva-por-ana-lucia-eduardo-farah-valente>. Acesso em: 
28 . dez. 2017. 
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família matrimonial reinava soberana. E isso se pode atestar, hoje, no primado da 

dignidade da pessoa humana? Compelir alguém com um dever-ser no seu planejamento 

familiar é ilógico, ainda mais considerando tantos outros tipos familiares em que não se 

pode aplicar a monogamia (como a família monoparental). 

 Fiúza e Poli apresentam questionamentos referentes a essa interpretação da 

monogamia elevada a princípio no Direito pátrio:  

 
Elevar a monogamia à categoria de princípio é perpetuar o que o texto 
constitucional não disse; é vendar os olhos para inúmeras realidades 
familiares; é perseguir resultados desastrosos; é negar o reconhecimento e 
proteção a diversos núcleos familiares. [...] Princípios têm conteúdo 
normativo; pertencem ao plano deôntico e possuem tônus de coercibilidade; 
importam um dever ser, que propõe uma avaliação de lícito ou ilícito. Pode-
se impor a alguém a constituição de laços únicos de afeto? Deve-se 
abandonar conquistas históricas, como a atribuição de culpa na separação e 
seus nefastos efeitos? Seria matéria de Direito preconizar a imposição de um 
determinado estilo de vida ou limitar os elos afetivos?170 
 

 Seria mais coerente entender a monogamia, a partir desses questionamentos, 

como um estilo de vida - seria um valor que, em seu íntimo, cada um iria julgar ser 

um estilo adequado ou não para se viver. Por oportuno, Lana e Rodrigues Júnior nos 

esclarecem como esses valores funcionam como valorações axiológicas a partir da 

visão de quem avalia, ou seja, um critério individual não imposto externamente171. 

Cabendo suas escolhas às congruências de cada índividuo no embate entre a 

experimentação, realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa. 

 Logo, princípio é "dever ser" e valor seria um padrão moral ou social aceito por 

determinado grupo e mantido pelos indivíduos, dependente, basicamente, da cultura e 

da moral do ambiente onde estão inseridos. Nessa linha de raciocínio, Easton e Hardy 

assim se posicionam: 

 
Os homens e as mulheres são induzidos a pensar que uma forma de 
relacionamento – casamento heterossexual monogâmico que dura pela vida 
toda – é a única correta. Espalhou-se a ideia de que a monogamia é natural e 
normal e, caso o desejo de alguém não se adéque a tal restrição, essa pessoa é 
qualificada como moralmente deficiente e psicologicamente perturbada, que 
vai de encontro à natureza172 

                                                 
170 FIÚZA, CESAR; POLI, Luciana Costa. Famílias plurais o Direito Fundamental à família. Revista 
Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, jul./dez. 2015. n. 67, p. 151 - 180. Disponível em: 
<http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1730 >. Acesso em 15.out. 2018. 
171 LANA, Fernanda Campos de Cerqueira; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. O direito e a falta de 
afeto nas relações paterno filiais In: FIUZA, César; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de 
Fátima Freire de (Org.). Direito civil: atualidades IV - teoria e prática no direito privado. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2010. p.259-278. 
172 EASTON, Dossie; HARDY, Janet. The ethical slut: a practical guide to polyamory, open 
relationships and other adventures. 2. ed. New York: Celestial Arts, 2009. p.13. (tradução nossa). 
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 Importa destacar que não é só o fato de ser considerado princípio que o conserva 

intocável. Mesmo que a monogamia seja um princípio cabe a discussão da ponderação 

entre os princípios que estejam em conflito no caso concreto. A depender do intérprete, 

o princípio poderia ser mitigado frente a tantos outros como a dignidade da pessoa 

humana, liberdade, ou qualquer outros já exposto, de idêntica magnitude. 

 Cabe aqui pontuar que a monogamia já teve guarita no STF; no entanto, o tema 

discutido lá era poligamia, que é, como já abordado, diferente do poliamor. Importa 

frisar que naquele momento se considerou a monogamia como um princípio da família, 

que não poderia ser alterado. Vale ressaltar que décadas atrás o mesmo se afirmava as 

uniões e casamentos referentes a casais do sexo oposto, tomados como assentados em 

um princípio constitucional inalterável. 

 

3.2.2 Confronto entre elementos jurídicos de família e o poliafeto 

 

 Para uma correta análise, se a poliafetividade pode ser considerada uma entidade 

familiar, faz-se necessário estudar quais os elementos que permitem identificar a família 

no Direito brasileiro. Essa é uma necessidade similar considerada por tantas outras 

modalidades familiares, como a união estável, a família monoparental, homoafetiva, 

socioafetiva e, mais recentemente, as uniões paralelas. 

 Assim, será útil se valer de alguns requisitos já testados e "aprovados" pela 

doutrina e jurisprudência ao longo do tempo, que seriam dados como capazes de 

individualizar do que se forma a família reconhecida no Direito brasileiro. Para fins 

desta pesquisa serão elencados quatro elementos chaves: a estabilidade; a intenção de 

constituir família; a notoriedade da relação; a afetividade entre os membros; e o mútuo 

consentimento quanto ao estado não monogâmico, sendo que este último servirá como 

um quinto elemento específico para a poliafetividade. 

 A estabilidade seria um elemento basilar da constituição da relação, sendo até 

mesmo interpretado como indispensável para o estabelecimento de uma família, sendo 

usada como parâmetro também no enfrentamento de questões relativas a famílias 

paralelas e concubinárias173. Destaque-se que de relações não estáveis também pode 

surgir uma família, já que o vínculo biológico cria a família entre pais e filhos. Nesses 
                                                 
173PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Da união estável. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha (coord.). Direito de família e o novo código civil. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey - IBDFAM, 
2006. p. 226-227. 
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casos a estabilidade não estaria na relação, mas no vínculo biológico que não pode ser 

alterado.  

 Nos casos de estabilidade na relação, pode-se verificar que a união, em algum 

momento, tenha o caráter de duração no tempo. Assim sendo, trata-se de uma relação 

erguida sobre alicerces seguros e tendentes a continuar no tempo, com o intuito de 

repartição integral da vida durante esse período. É a formação de conexões verdadeiras, 

não só pelo ato sexual ou atração, mas em virtude de um desejo comum de construir 

algo concreto. 

 Importa destacar que, na atualidade, no que respeita à união estável não há 

período mínimo de tempo de duração da relação, que deve ser entendido também como 

extensível a qualquer modalidade familiar. Faz sentido que o tempo não seja mais um 

formador de estabilidade; isso amplia para as demais famílias a vantagem que os 

casamentos tinham, já que para casar só é preciso esperar o prazo dos proclamas, e do 

término da celebração, para se  marcar a data de "nascimento" de uma nova unidade 

familiar. A doutrina e a própria lei evoluíram para que o que seja analisado não seja o 

aspecto temporal como forma, mas sim as circunstâncias de cada caso concreto, com 

suas particularidades que determinem a relação.  

 No entanto, a despeito de não se exigir uma durabilidade mínima, deve-se 

concordar que não há estabilidade em relações passageiras ou descontinuas. “Não se 

tem como consolidado aquilo que não é sólido, e só se considera sólido o que ficou 

solidificado, isto é, pela ação do tempo, dos anos, se tornou seguro, firme, ficou duro, 

estável, imbatível”174. 

 Esse requisito também deve ser levado em conta nas relações poliafetivas, só 

havendo entidade familiar se todas as pessoas ali envolvidas estiverem no mesmo 

espírito de manutenção da relação de forma estável, seja demonstrando ativa ou 

passivamente. Isso é o que faz, por exemplo, o swing não ser considerado uma relação 

familiar. Mesmo que um casal que concorde na realização reiterada e periódica de 

swings, essa situação não teria tônus de gerar reconhecimento de status de família 

poligâmica ou poliamorosa. Não se verificaria a existência de um vínculo estável entre 

os personagens, mesmo que as práticas de swing sejam rotineiras, mas sim a presença 

de casais que abrem mão da monogamia entre os próprios, esporadicamente. 

                                                 
174 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 913. 
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 Essa é a razão por que cabe ao intérprete do Direito, caso a caso, verificar se foi 

possível, ou não, formar um vínculo estável entre as pessoas que comporiam a relação, 

usando para tanto os demais elementos que constituem família. Identificando se foi 

possível criar vínculos tais que configurem como família uma relação poliafetiva. Não 

podendo, de maneira abstrata, caracterizar nem que sim e nem que não se há para cada 

caso concreto, mas podendo ser considerada, de maneira abstrata, a possibilidade de 

existir o elemento estabilidade nesse tipo de relacionamento. 

 Outro elemento fundante, passível de ser considerado um divisor de águas, é a  

intenção de constituir família. Seria a manifestação da autonomia da vontade como 

elemento de família. É a finalidade de que pessoas em uma relação, seja de afeto, seja 

patrimonial queiram se estabelecer como uma unidade familiar. Pode ser tido como o 

que diferencia um namoro de uma união estável, o que caracteriza uma relação como 

família, sem necessariamente haver uma imposição legal. Isso porque são considerados 

juridicamente família pais e filhos, mesmo quando uns não queiram contato com o 

outro. 

 É elemento de viés subjetivo, quando então se pode ver quais os indivíduos de 

uma sociedade estão em uma empreitada de esforços mútuos para compartilhar um 

projeto de vida e de bem comum (afetivo e material) dos seus integrantes. Farias e 

Rosenwald se pronunciaram sobre tal tema: 
Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados 
fossem.Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas 
no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude ao 
casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de 
diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação175. 

  
 Importa destacar que, nas famílias monoparentais, e nas anaparentais, a intenção 

de constituir família é uma circunstância de fato sem ter, em nenhum momento, relação 

com atividades sexuais entre os envolvidos. Esse ponto torna evidente que o sexo não é 

o que formaria a intenção de constituir família, nem a finalidade procriativa, mas sim a 

conjugação e divisão de expectativas, alegrias e temores dos que compõem a unidade de 

vivência familiar. 

 Há outra questão a ser examinada: se é possível reconhecer como família 

unidades familiares em que não há sexo e também reconhecer as que envolvem sexo em 

                                                 
175 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENWALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p.449. 
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par, por qual motivo não poderia ser reconhecido quando se envolve sexo consentido 

com mais de uma pessoa? 

 Ao buscar manter a coerência, vislumbrada a intenção de formar uma entidade 

familiar,  não seria o fato de não haver relações sexuais entre mais de duas pessoas que 

teria o condão de desnaturação do caráter de família. Se assim o fosse, os praticantes de 

swing ou de relações abertas deveriam ter o status das suas relações monogâmicas 

retiradas da proteção do Direito de Família - o que não ocorre. 

  Por certo, a verificação deverá levar em conta elementos da vontade dos 

envolvidos, de modo ativo e passivo. Uma vez constatados, não deveria ser estranho se 

aventar que se esteja na presença de uma entidade familiar. 

 Mas nem só de elementos internos se forma uma família: a família jurídica 

brasileira também necessita ser notória para ser considerada como tal. Falar do elemento 

da notoriedade é admitir sobre a exteriorização para a sociedade que aqueles indivíduos 

querem e se comportam socialmente como uma unidade familiar. É uma exteriorização 

para a comunidade, para além dos componentes da relação. Ou também: “A notoriedade 

representa o oposto do clandestino, do oculto”176. 

 Isso quer dizer que mais pessoas devem saber da relação familiar, do que 

meramente as pessoas que compõem essa relação. O ato de exteriorizar ao mundo seria 

a parresía177 destacada por Foucault, devendo de algum modo ostentar e apresentar 

socialmente o vínculo. Se assim não fosse, seria tarefa impossível para o jurista 

desvendar que ali há uma entidade familiar. 

 Ele também funciona como um mitigador do princípio da intimidade, com o fim 

de especificar quem é e quem não é merecedor da tutela especial dada a família pelo 

Estado. Essa mitigação se faz necessária, para proteger terceiros de pessoas que 

poderiam forjar uma situação familiar, alegando que tudo ocorria em segredo de todos, 

o que poderia acarretar vários prejuízos de ordem patrimonial, assistencial e mesmo 

afetiva. 

 Tal conhecimento também não precisa ser partilhado por um grande grupo para 

existir, já que a Constituição Federal garante a privacidade. Não necessitaria, assim, de 

uma publicidade ou registro oficial para que existisse; pode, assim, ser restrito a um 

pequeno grupo. 

                                                 
176GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A família no direito penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
p.111. 
177 FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. p.13. 
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 Destacam-se as palavras de Dias ao traçar uma diferença entre publicidade e 

notoriedade: 

 
Há uma diferença de grau, uma vez que tudo que é público, é notório, mas 
nem tudo que é notório é público. A publicidade denota a notoriedade da 
relação no meio social frequentado pelos companheiros, objetivando afastar 
da definição de entidade familiar as relações menos compromissadas, nas 
quais os envolvidos não assumam perante a sociedade a condição de 'como se 
casados fossem178. 
 

 Como já abordado anteriormente, as relações do poliamor e as poliafetivas são 

um dado da realidade humana. No entanto, o preconceito ou mesmo a curiosidade social 

pode gerar nos integrantes uma tendência a camuflar a relação, o que dificultaria a 

identificação desse elemento. Apesar da peculiaridade, é um elemento que não se pode 

afastar de verificação, sob pena de fraudar terceiros de boa-fé. 

 Uma válvula de escape, para os que argumentam favoravelmente às relações 

poliafetivas, consistiria em que é a notoriedade, e não a publicidade, um elemento de 

família. Dessa forma, é possível que haja notoriedade frente a um pequeno grupo, 

mesmo que menos visível para a sociedade, cabendo também assinalar como segundo 

parâmetro de dar notoriedade a permissão e elaboração de documentos públicos de 

autodeclaração, a exemplo de uma escritura pública. 

 O próximo elemento guarda correlação entre os dois últimos, já que o afeto é 

necessário para formar a intenção de constituir família (elemento interno) e também 

para a exteriorização dessa intenção pela notoriedade (elemento externo). Seria a 

afetividade um elemento hibrido da relação que constituiria a intenção de congregação 

dos projetos de vida e a formação familiar. Vale destacar que o afeto pode ser tanto 

aquele sentimental, quanto o próprio afeto jurídico, que é uma presunção de que exista 

tanto nas relações familiares obrigatórias (ascendente e descendente), quanto nas 

relações de viés patrimoniais que geraram matrimônios. 

 Como tratado anteriormente, o enfoque constitucional ao Direito Civil fez com 

que ganhasse relevância constitucional o aspecto humano da configuração familiar, 

tirando dos holofotes a visão patriarcal/ patrimonialista.  

 Para Lôbo a afetividade pode ser identificada como uma forma de "dever 

jurídico" imposto aos membros da relação familiar, sendo esse dever exteriorizado 

através das obrigações de assistência mútua, divisão das despesas do lar dentre outras, 
                                                 
178DIAS, Maria Berenice. A ética na jurisdição de família. In: PEREIRA, Tania da Silva; PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha (Coord.). A ética da convivência familiar e sua efetividade no cotidiano dos 
tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.244. 
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estabelecidas entre os membros da entidade familiar179.  Dias assevera ainda mais a 

afetividade ao dizer que seria um princípio implícito constitucional, já que o legislador 

constituinte concedeu o status familiar a entidades diversas do casamento180. 

 É interessante apreciar como o afeto é um elemento relativamente novo, mas 

com poder de definir o que demanda proteção. Segundo Hogemann e Loureiro, há uma 

proteção especial ao afeto, mesmo que ele não tenha sido explicitamente expresso na 

Constituição Federal de 1988, trazendo um foco para o tipo de família eudemista ao 

invés de manter o foco na patrimonialista: 

 
Ainda que o termo afeto não conste de forma explícita na Constituição 
Federal de 1988, por diversas vezes verifica-se a relevância das relações 
afetivas, protegendo-se a família eudemista, que preza pela felicidade 
individual, onde o afeto figura como núcleo centralizador das relações 
interpessoais181. 
 

 A partir daí as autoras concluem que:  

 
Este ser humano que era uma pequena parte do Cosmo, hoje é um sujeito 
personalizado, ou seja, é detentor de uma personalidade que autoriza a 
representação de papéis jurídicos na sociedade, devendo-se sempre levar em 
conta os avanços tecnológicos, sociais e científicos, que ‘planeterizam’ a 
sociedade humana, transformando-a numa aldeia global. (Sousa, 1995:28). 
Após a ideia do patrimonialismo atrelado à existência da pessoa, percebe-se 
um processo de repersonalização do direito, incluindo-se aí o direito de 
receber afeto, independentemente do modo de nascimento, da condição do 
ser, de seu estado físico ou de seu estado psíquico, conforme preleciona 
Bittar (2008:71), quando trata do direito à vida, sendo o afeto um direito 
indissociável da condição vital182. 
 

 Importa que se reconheça que não é necessário um estado monogâmico para 

existir afeto. Não há, sob o ponto de vista social, a impossibilidade de se ter afeto por 

mais de uma pessoa; na verdade, as interações sociais humanas mostram que o que 

destoa é quem não consegue estabelecer vários vínculos de afeto. 

 Na própria concepção de afeto e de amor cabem várias dimensões, como o 

citado Eros, Storge, Agape e Philia. Não se desnaturaria a questão do afeto se ele 

                                                 
179LÔBO, Paulo Luiz Netto. Socioafetividade no direito de família: a persistente trajetória de um conceito 
fundamental. Revista de Direito das Famílias e Sucessões, São Paulo. ago./set.2008.v. 10, n. 5. p.8. 
180DIAS, Maria Berenice. A ética na jurisdição de família. In: PEREIRA, Tania da Silva;PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha (Coord.). A ética da convivência familiar e sua efetividade no cotidiano dos 
tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.58-66. 
181 HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues Santos; LOUREIRO, Leila da Costa. Reflexões sobre o 
direito personalíssimo a relação familiar à luz princípio da afetividade. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=358f9e7be09177c1.> Acesso em : 01.07.2018. 
182 HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues Santos; LOUREIRO, Leila da Costa. Reflexões sobre o 
direito personalíssimo a relação familiar à luz princípio da afetividade. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=358f9e7be09177c1. Acesso em 01.07.2018. 
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envolvesse também desejo sexual recíproco com mais de uma pessoa, aspirando 

também ao compartilhamento de projetos de vida de modo estável e notório. Parece 

contraintuitivo não dizer que se estaria diante de uma família juridicamente qualificada, 

tendo essas características. 

 Assim como o afeto se revelou um dia ser um elemento novo para que pudessem 

ser encaixadas “novas” modalidades de família no Direito brasileiro, o mútuo 

consentimento quanto ao estado não monogâmico funciona como um elemento coringa 

para a poliafetividade. Esse é o elemento que faz uma ponte entre a poliafetividade e o 

Direito que visa coibir vícios de vontade e busca da transparência e estabilidade 

familiar. Também fornece elementos para que o jurista possa, ao analisar o caso 

concreto, diferenciá-lo do poliamor e de outras relações não monogâmicas. 

 Do mesmo modo como a notoriedade é essencial para resguardar os terceiros de 

boa-fé, esse é o elemento diferenciador da poliafetividade e das uniões paralelas, 

impedindo que se admitam consentidas uniões que não eram. Liga-se à ideia de 

fidelidade e lealdade para com os parceiros, e até consigo mesmo. Assim, importante 

distinguir o que seria fidelidade do que seria lealdade. 

 A fidelidade pode ser lida como a representante de ser monogâmico, ser coerente 

com a escolha de uma vida conjugal em par. Apenas as escapadas mentais ou os acordos 

de relações abertas e swings seriam permissivos no sentido de "fugir" desse dever 

jurídico pré- estabelecido. Já ser leal seria a qualificação de ser honesto, em relação a 

finalidades e atitudes, de modo que os outros integrantes da relação familiar não caiam 

em erro sobre as intenções de cada um dos seus componentes. A lealdade, assim, seria ir 

além da fidelidade sexual, já que é possível, e desejado, que haja lealdade entre 

ascendentes e descendentes, bem como entre irmãos, mas não que haja relações sexuais 

entre os mesmos.  

 O vício residiria no tratamento enganoso conferido à unidade familiar. Ser infiel 

sexualmente funcionaria, apenas, como uma das vertentes possíveis. Tal conduta 

violaria a boa-fé objetiva - aliás, o ordenamento jurídico se pauta para definir balizas de 

certo e errado em diversas relações, não só nas familiares183. 

 Como já foi abordado em diversos momentos desta dissertação, a monogamia se 

traveste de dever jurídico apenas para aqueles que querem vivê-la, podendo haver um 

                                                 
183DINIZ, Maria Helena Curso de direito civil brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 5: Direito 
de Família. p.5-6. 
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sem- número de fugas, que não desnaturam a família jurídica e algumas vezes até 

renovam a família social. 

 Nem ao menos há o ineditismo; por sua vez, o fato de ser inédita a flexibilização 

de algum requisito que antes era uma baliza inafastável não pode ser empecilho. 

Primeiro, deve-se harmonizar realidade e abstrações ideais; segundo, por nem mesmo 

ser inédito, já que outras balizas caíram com o tempo. Exemplo distante seria a união 

estável possuía como requisito a necessidade de ter prole, e hoje tal requisito já caiu por 

terra “[…] o legislador constituinte reconhecer na simples união, posto que estável do 

homem e da mulher – ausente, portanto, qualquer ideia de parentesco – a existência de 

uma entidade familiar […]”.184. Exemplo recente seriam as uniões homoafetivas que 

venceram a barreira do próprio texto constitucional para não se perpetuar uma 

incoerência sistêmica. 

 Tais questões são resquícios de um Direito de Família voltado para o objetivo 

procriativo da espécie, não se coadunando mais com a totalidade das necessidades da 

Sociedade atual, que até estuda o que fazer com o crescente aumento populacional, bem 

como com os atuais princípios trazidos pela Constituição de 1988. Assim sendo, caso 

seja considerado a poliafetividade no rol das famílias brasileiras, juridicamente 

reconhecidas, esse seria um elemento que integraria essa figura trazendo a necessidade 

do consentimento de todos, e, possivelmente, documentação que ateste a declaração, 

caso no futuro já não haja mais afeto ou projeto de vida em comum, como acontece em 

alguns casamentos e uniões estáveis. 

 Assim, o poliafeto tem condições de reunir os elementos elencados pelo Direito 

brasileiro como essenciais para a formação de uma entidade familiar. No entanto, para 

se harmonizar com a validade jurídica que o ordenamento busca, necessitaria receber 

um elemento próprio que consiste em todos os membros da unidade de vivência terem 

conhecimento que estão em uma relação não monogâmica. Não é inédito o fato de que, 

ao surgir uma nova entidade familiar, sejam acrescidos elementos componentes para 

encaixá-lo, como foi o caso do afeto nas novas famílias. Um reconhecimento da 

validade jurídica da poliafetividade deve passar pelo enfrentamento desses valores, sob 

o risco de se tornar tudo família ou legitimar todas as modalidades não monogâmicas, 

ou ainda não se validar por medo de que ocorram os dois primeiros riscos.  

 

                                                 
184PEREIRA, Áurea Pimentel. A nova constituição e o direito de família: breves comentários ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. p. 123. 
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3.3 Há viabilidade de uma aplicação eficaz da norma jurídica atual de família para 

a poliafetividade? 

 

 O último degrau da escada ou a imagem gerada pelo valor e pelo fato. Neste 

item a pesquisa focou na busca da concretude jurídica, se tais atos teriam eficácia com 

as leis vigentes ou se seriam rechaçados por elas. 

 Apesar de o Direito de Família ser o mais propenso a se manifertar sobre o afeto, 

é também verdade que a afetividade é um campo ainda muito pouco trabalhado em um 

Direito essencialmente patrimonialista185. Tal visão ganha corpo ao se olhar o Código 

Civil, que, apesar dos grandes avanços, contém, em sua maioria, regras e ditames de 

como proceder no caso de partilha de bens, seja pelo divórcio, seja pela sucessão. 

 Assim sendo, comumente o Direito de Família é aplicado não mais quando há o 

afeto, mas sim para resguardar os participantes nos momentos em que o afeto se foi e o 

que restou é definir como vão ser divididos os bens.  Em suma: seria a aplicação da 

responsabilidade afetiva ou da responsabilidade familiar (já que há relacionamentos por 

conveniência, dentre outros) em modo pecuniário.  

 No entanto, o caso em tela apresenta um dos episódios em que o Direito de 

Família ainda age no momento do afeto, o momento de querer ser reconhecido como tal. 

Nessa imagem se tem a vontade de constituir família e sua autonomia frente a 

consequências protetivas não autônomas, que visam dar segurança para as pessoas 

envolvidas.  

 Viviane Girardi nos esclarece que: 

 
A partir do artigo 226 e seus parágrafos e do artigo 227, a Constituição 
Federal inundou o cenário jurídico das relações familiares de um sentido 
amplo de democracia e de respeito às diferenças. Permitindo o 
reconhecimento legal da união estável e das famílias monoparentais, 
culminou por elastecer o leque das relações familiares legitimadas, as quais 
passaram a ser reconhecidas e tuteladas pelo Estado186. 

 
 Para tanto se utilizará a ideia do que seria eficácia: "Estão as conseqüências do 

negócio jurídico, seus efeitos práticos no caso concreto. Elementos acidentais 

(condição, termo e encargo)"187. 

                                                 
185FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.36. 
186 GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto. A possibilidade jurídica da adoção 
por homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 32. 
187SOUSA, Sandy. Escada ponteana. disponível em: 
http://respirandodireito.blogspot.com/2009/11/escada-ponteana.html Acesso em : 01.jul.2018. 
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 É nesse escopo que se analisará a poliafetividade na busca de concretude jurídica 

(contratualmente), a saber, a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. E 

irão emergir questões práticas a serem testadas para saber se no estado da arte das leis 

hoje teria eficácia a concretude buscada. 

 

3.3.1 Dos que buscam a eficácia contratual através da união poliafetiva 

 

 A estabilidade do grupamento humano que se firma no propósito de 

autodeterminação de seus membros através da transmissão da cultura e formação da 

pessoa humana é tida legitimamente como traço identitário da família, daí decorrendo 

todos os efeitos pessoais, patrimoniais e assistenciais.  

 O Direito assumiu um papel norteador tão importante na vida das pessoas que, 

em discussões tanto em casa, nas audiências ou balcões de cartório, se escuta "você 

tinha o dever de me falar" ou "eu tinha o direito de saber", em uma discussão familiar. 

A família que é composta de toda sua dinâmica afetiva, também gira em torno de 

responsabilidades e obrigações, que podem ser condensadas na sociedade brasileira na 

ideia de contrato. 

 Por mais importante que seja o afeto como base de um relacionamento 

poliamoroso, também o é o respeito à vontade e às regras estabelecidas dentro da 

unidade de vivência.  E, levando em conta que a cultura ocidental caminha, cada vez 

mais, para ser uma sociedade de contratos, pareceu um passo coerente pensar que seus 

membros, no escopo de constituir família, iriam buscar a contratualização de suas 

relações. 

 A poliafetividade não parece uma cultura disseminada na sociedade ocidental; 

resulta apenas de um grupo de pessoas, apesar de crescente, que querem ter liberdade de 

amar sem que lhe seja atribuída qualquer conduta desonrosa, espúria ou desabonadora. 

No entanto, a resposta a essas pessoas demonstra uma mudança, ou não, na própria 

visão da entidade familiar, caso apoiada pelo Direito. Essa linha de raciocínio se liga à 

questão do "poder" que o Direito tem de legitimar condutas e facilitar a aceitação, como 

foi nos casos da união estável e das relações homoafetivas. 

 Assim as uniões poliafetivas, ou seja, com intuito de constituir família buscam, 

no mínimo, se caracterizar como sociedade em comum. Dessa maneira garantindo 

direitos no campo obrigacional - o que evitaria o enriquecimento ilícito de quaisquer das 
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partes, dando salvaguarda e previsibilidade às questões patrimoniais e assistenciais, bem 

como fazendo prova da boa-fé e da vontade expressada pela unidade de vivência.  

 As uniões poliamorosas "reconhecidas" no Brasil se deram através de escritura 

pública. A Escritura Pública é um tipo de documento elaborado por Tabelião no 

tabelionato de Notas, cuja finalidade reside em formalizar juridicamente a vontade das 

partes. Essa é a principal atribuição do Tabelião, que formaliza com sua fé pública a 

declaração das partes, atribuindo autenticidade e confirmando a veracidade para todos 

os efeitos. 

 Assim, os cartórios, ao "inovarem" na ordem jurídica, fizeram com que a 

discussão sobre poliamor ganhasse novo fôlego, trazendo a sociedade para a discussão 

do tema.188.Como trecho da primeira escritura pública declaratória de união poliafetiva, 

vale destacar:  

 
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 igualdade189. 
 

 As uniões realizadas no Brasil ocorreram entre os anos de 2012 e 2016, contudo 

nem todas foram divulgadas. Segundo a Tabeliã Cláudia Domingues, atuante no 

cartório de Tupã, foram lavradas por ela pelo menos sete uniões, e o maior grupo era 

composto por cinco pessoas (três homens e duas mulheres)190. 

 A primeira escritura oficializada teve lugar em 2012, para unir um homem e 

duas mulheres na cidade de Tupã, no estado de São Paulo. Segundo a tabeliã que lavrou 

o ato, ao buscar proibição legal para o reconhecimento, verificou que não há no 

ordenamento jurídico brasileiro instituto que proíba, mas não mencionando que 

encontrou algum que permita. Dessa feita, se valeu da vontade comum e capacidade dos 

envolvidos para garantir a estes o amparo legal perante a família por eles constituída.  

                                                 
188GLOBO.COM. Disponível em: <http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1681623-
15605,00-CADINHOS+DA+VIDA+REAL+BUSCAM+RECONHECIMENTO+ DE+RELACOES+ 
POLIAFETIVAS.html> Acesso em: 29. dez. 2017. 
189 ARPEN-SP. Escritura Pública reconhece união afetiva a três. São Paulo: ARPEN-SP, 2012. 
Disponível em < https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100038728/escritura-publica-reconhece-uniao-
afetiva-a-tres?ref=topic_feed>. Acesso em: 21.mar. 2017.   
190 AMÂNCIO, Thiago. 'Casais' de 3 ou mais parceiros obtêm união com papel passado no Brasil. 
São Paulo: Folha de São Paulo, 2016. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1732932-casais-de-3-ou-mais-parceiros-obtem-uniao-
com-papel-passado-no-brasil.shtml>. Acesso em: 22.mar. 2017.   
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 O documento tratou dos direitos e deveres inerentes aos membros da união, tanto 

no quesito emocional como no material. O regime patrimonial foi equiparado ao da 

comunhão parcial de bens conforme instituído na união estável.  

 Posteriormente, em 2015, houve o registro da união entre três mulheres no Rio 

de Janeiro. A Tabeliã Fernanda de Freitas Leitão argumentou que para oficializar a 

união usou por analogia a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

união homoafetiva; alegou, ainda, que, mesmo se tratando de uma união de várias 

pessoas, ao mesmo tempo, faz jus ao reconhecimento, tendo em vista que no 

ordenamento jurídico tudo que não é proibido é permitido. Seguindo essa linha, ainda 

disse que o trio em questão não pode ser equiparado a relação simultânea ou bigamia, 

valendo-se tanto do conceito plural e aberto de família, quanto do argumento de que no 

caso que a bigamia é só para a figura do casamento.191.   

 Existem direitos garantidos quando se estabelece uma união estável. Reconhecer 

legalmente a união auxilia trazendo benefícios financeiros e mais segurança para o 

casal. O parceiro pode ser incluído em planos de saúde, odontológicos e de lazer. O 

companheiro também tem direito a receber pensão do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em caso de morte do outro, desde que a convivência seja provada. Um 

dos efeitos benéficos da escritura pública é que a mesma tem segunda via eterna, 

chamada certidão, sempre que necessário - além de fazer prova e demonstrar a vontade 

pública das partes. 

 No entanto, são muitos os entraves, como expõe a discussão que Santiago realiza 

em análise sobre poliamor e o campo jurídico. Argumenta ele que: 

 
a repersonalização do Direito das Famílias tem como consequência a 
priorização da pessoa em detrimento de qualquer dogma, inclusive o da 
monogamia, visto que a valorização do ser humano em suas relações 
familiares significa que não é a família em si que merece tutela, mas o 
indivíduo, destinatário principal da proteção jurídica, que deve ter 
asseguradas sua dignidade e liberdade de constituir família)192. 
 

 O debate que Santiago suscita aponta para a interpretação jurídica da 

monogamia não enquanto um fundamento constitucional, mas sim enquanto um valor 

que orienta o entendimento legal de família como entidade exclusivamente 

monogâmica. Dessa maneira, deve haver o destaque ao cerne desse debate: elementos 
                                                 
191 PIVA, Juliana Dal. Rio registra primeira união estável realizada entre três mulheres. São Paulo: O 
Estado de São Paulo, 2015. Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,rio-
registra-primeira-uniao-estavel-entre-3-mulheres,1781538>. Acesso em: 21.mar. 2017.   
192 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2015. p.262. 
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como “indivíduo” e “valor” permeiam a temática que envolve tanto as questões em 

torno do Direito da Família, quanto a da poliafetividade enquanto possibilidade de união 

familiar.  

 Somado a isso, Machado conclui que, embora haja uma tendência 

homogeneizadora nas concepções ocidentais sobre família presente tanto nos valores 

individualistas quanto nos efeitos da redução da fertilidade e natalidade, não se pode 

deixar de lado nem perder de vista “a riqueza das diferenças presentes e das reinvenções 

possíveis das diferenças, nem deixar de apostar na possível e revolucionária reinvenção 

das relações de gênero, no sentido da construção de relações igualitárias”193. 

 Vale ainda acrescentar que os valores poliamoristas expostos tanto no contrato, 

que seus praticantes querem celebrar, quanto na ética que expõem estão interconectados 

com essa nova noção de arranjos familiares. Aqui também se aposta na igualdade de 

gênero, como é descrito no trabalho de Pilão194. 

 Esses contratos visam satisfazer os desejos e capacidades que a natureza humana 

na evolução de seus valores quer viver e experimentar. Com a mudança do que se 

entende por família os que buscam arquétipos diferentes da família "tradicional" 

monogâmica também procuram seu lugar ao sol. E suas preocupações vão além do 

reconhecimento pelo outro - contemplam também a própria segurança do seu projeto de 

vida. 

 Isso se demonstra pelo passado recente que fez a união estável e tantas outras 

entidades familiares ganharem corpo, já que é difícil imaginar que garantias de direitos 

venham a ser reconhecidos sem nenhum documento. Fora o casamento, não são os 

documentos que dão vida para as unidades familiares; no entanto, são eles que lhes 

conferem substância, seja no caso concreto através da forma do assentamento no 

Registro Civil, nas escrituras do Tabelionato de Notas, nas sentenças judiciais, seja, 

mais abstratamente, na forma das leis e Constituição.  

 Exemplos de direitos que são sempre questionados se não há um embasamento 

documental são os de previdência social, planos de saúde e todos os direitos garantidos 

de imediato em outras uniões, podendo converter-se em longos processos judiciais. 

Além de casos em que os próprios familiares de algum dos membros da poliafetividade, 

                                                 
193 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e situações subjetivas existenciais: o exercício de 
situações existenciais pela pessoa adolescente a partir de um regime jurídico não codificado. Revista 
trimestral de direito civil, abr./jul. 2011. v.46, p. 3-51. 
194 PILÃO, Antonio Cerdeira. Poliamor: um estudo sobre conjugalidade, identidade e gênero. 
Dissertação. PPGSA, UFRJ, 2012. 
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com seu falecimento, venham a contestar a validade do relacionamento, requerendo a 

herança, como era comum antes de serem  reconhecidas as uniões estáveis e uniões 

homoafetivas. 

 Considerado o motor de impulsão de toda ordem jurídica brasileira, a dignidade 

humana é assegurada no art. 1°, III, da Constituição Federal de 1988 e denomina-se de 

macro princípio, pois, segundo Stolze e Pamplona Filho, “traduz valor fundamental de 

respeito à existência humana, segundo as suas possibilidades e expectativas 

patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à busca da felicidade”. 
195. 

 Foi a busca pela segurança jurídica que os contratos dão, que fez as pessoas 

procurarem os tabelionatos de notas pelo país para "oficializar" as suas relações. Não se 

procurou criar a partir do documento, mas sim trazer a manta protetora do Direito de 

Família para pessoas que têm a intenção de constituí-la através do relacionamento 

amoroso que mais correspondia às suas personalidades, no caso, a poliafetividade. 

 

3.3.2 Da busca pela decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre o poliamor e 

debates 

 

 A decisão do Conselho Nacional de Justiça foi escolhida como decisão 

merecedora de maior destaque, já que foi a primeira experiência de decisão acerca do 

poliamor com efeitos nacionais no Direito Brasileiro. Ela também pode funcionar como 

um termômetro de como os Tribunais Superiores estão pensando o tema, já que em sua 

composição há Ministros tanto do STF quanto do STJ. No entanto, deve-se frisar que 

não é uma instância final, podendo ser suas decisões modificadas no futuro. 

 O CNJ funciona como a Corregedoria das Corregedorias, dando normativas e 

resoluções de como proceder tanto para os Tribunais quanto para os cartórios de todo o 

país. Dentre outros pontos importantes para o presente trabalho, foi essa instituição que 

abraçou os cartórios quando começaram a fazer a conversão da união estável 

                                                 
195 PAMPLONA FILHO; Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: as famílias 
em perspectiva constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 6. p.76. 
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homoafetiva196 em casamento, bem como a facilitação da paternidade/maternidade 

socioafetiva em cartório197. 

 O pedido de providência 0001459-08-2016.2.00.0000 nasceu a partir da 

preocupação com as lides futuras citadas no item anterior e pela defesa da instituição 

família, segundo a Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS). Essa 

associação entrou com representação perante a Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

liminarmente proibir as escrituras de uniões poliafetivas e, ao fim e ao cabo, proibir a 

lavratura em definitivo. Fundamentou, dentre outros, a falta de eficácia jurídica do ato, 

argumentando que o mesmo violaria diversos princípios do Direito de família (legal e 

constitucional), além da moral e bons costumes brasileiros. A Associação defende, 

ainda, que a expressão “união poliafetiva” seria um engodo jurídico, tendo a intenção 

verdadeira de legitimar a formação de poligamias no Brasil. 

 
No mérito, pugnou pela regulamentação da matéria. A Associação 
Requerente argumentou que: foi noticiado, no Jornal Folha de São Paulo em 
24/01/2016, “a lavratura de escrituras públicas de “uniões poliafetivas”, em 
que foram outorgados e reciprocamente outorgantes um homem e duas 
mulheres, como também o foram três homens e duas mulheres, como, ainda, 
assim celebraram três mulheres” (Id 1914519). [...] que a atual tabeliã do 3º 
Tabelião de Notas da Comarca de São Vicente/SP, que também foi tabeliã do 
Cartório de Notas de Tupã/SP, afirmou “ter celebrado pelo menos oito 
escrituras de “união estável” entre três ou mais reciprocamente outorgantes e 
outorgados198. 

  
 Tais argumentos podem ser resumidos nas palavras de Regina Silva: 

 
A escritura do trio não tem eficácia jurídica, viola os mais básicos princípios 
familiares, as regras constitucionais sobre família, a dignidade da pessoa 
humana e as leis civis, assim como contraria a moral e os costumes da nação 
brasileira.  
Até mesmo em termos obrigacionais entre os componentes do trio, a escritura 
não tem maior valor: se um desses membros contribuir para que outro 
compre um bem imóvel ou móvel e não vier a constar expressamente como 
condômino nessa aquisição patrimonial, terá de fazer prova em juízo da 
sociedade de fato, de sua contribuição em capital ou trabalho para essa 
compra.  
Não parece possível utilizar a referida escritura perante terceiros, entes 
públicos ou privados, uma vez que estes não têm obrigação legal de estender 
eventual benefício de entidade familiar à união poligâmica.  
O contrato de união estável do quarteto de Indaiatuba já demonstrou as 
anomalias dessa relação.  

                                                 
196 CNJ, Resolução 175/2013. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=2504> Acesso em: 01.jul.2018. 
197 CNJ, Provimento 63/2017. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=3380> Acesso em: 01.jul.2018. 
198 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000 . Relator Mins João Otavio de Noronha DJ: 
02/07/2018. 
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Com efeito, lembremo-nos de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça têm o entendimento pacífico de que poligamia não gera 
efeitos de direito de família, seja em caso de amantes escondidos ou de 
amantes conhecidos e consentidos199. 

  
 Já em um primeiro momento a Corregedora-Geral de Justiça, Ministra Andrighi, 

havia recomendado que os cartórios extrajudiciais não mais efetuassem a lavratura de 

novas escrituras declaratórias de uniões poliafetivas, até que fosse concluído o pedido 

de providências instaurado sobre o tema no CNJ: 
 
Relatado o processo, decide-se. Face aos elementos existentes nos autos, 
extrai-se a necessidade da prévia manifestação das Corregedorias Gerais de 
Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo sobre os fatos e 
argumentos narrados na inicial. Forte nessas razões, DETERMINO a 
expedição de ofício às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestem-se acerca dos fatos e fundamentos alegados na inicial, juntando 
aos autos documentação que porventura julgarem necessária. Intimem-se, 
ainda, as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, para que informem às 
serventias extrajudiciais de Notas sob sua supervisão acerca da existência 
deste procedimento em tramitação na Corregedoria Nacional, e recomendem 
aos seus titulares que é conveniente aguardar a conclusão deste Pedido de 
Providências para lavrar novas escrituras declaratórias de “uniões 
poliafetivas”. Intimem-se. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (CNJ. PP 1459-
08.2016.2.00.0000. Relatora: Nancy Andrighi. Corregedora Nacional de 
Justiça. Brasília, 13 de abril de 2016)200. 
 

 Em entrevista, a Ministra procurou esclarecer que não se trataria de uma 

proibição: “essa é 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”201. A atitude da Ministra foi interpretada 

pelos praticantes com esperança, visto que como nos casos da conversão de união 

estável homoafetivo também foram pedidas as mesmas cautelas e, de maneira 

informada, foi dada resolução ao embate. 

 O reconhecimento da profundidade do tema do poliamor e da poliafetividade 

nessa instituição retirou o debate do degrau da existência para o da validade, sendo 

reconhecido como fato e, assim, um prisma para se observarem os valores. Caso fosse 

julgado favorável o reconhecimento das uniões poliafetivas, um novo marco seria aberto 

levando o debate ao campo da eficácia e da aplicação das normas já vigentes (ou não). 

                                                 
199 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. “União poliafetiva” é um estelionato jurídico. Disponível em: 
<http://reginabeatriz.com.br/uniao-poliafetiva-e-um-estelionato-juridico-migalhas-e-arpensp/>. Acesso 
em 20.nov.2018. 
200 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000 . Relator Mins João Otavio de Noronha.  
201 CNJ. Disponível em:  <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-
do-registro-de-unioes-poliafetivas>, Acesso em: 10 .nov. 2018. 
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 Apesar de ser um órgão de relevância e efeitos nacionais, seus julgados ainda 

podem ser reformados tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo Supremo 

Tribunal Federal. Assim, independentemente do viés da decisão a mesma não tem 

caráter definitivo, podendo ser modificada, só tendo o condão de dar mais força às 

correntes doutrinárias de um dos lados do debate.  

 Em uma entrevista, o Ministro Noronha disse que o que se estava fazendo era 

meramente posicionar-se sobre a possibilidade ou não de realizações desse tipo de 

escritura pública. Não haveria, no julgado, qualquer juízo valorativo sobre as relações, 

apesar de, estranhamente, comparar a união poliafetiva ao assassinato:  

 
 (Nesse julgamento) eu não discuto se é possível uma união poliafetiva ou 
não. O corregedor normatiza os atos dos cartórios. Os atos cartorários devem 
estar em consonância com o sistema jurídico, está dito na lei. As escrituras 
públicas servem para representar as manifestações de vontade consideradas 
lícitas. Um cartório não pode lavrar em escritura um ato ilícito como um 
assassinato, por exemplo202. 
 

 Afirmou ainda a Ministra Carmem Lucia que tais juízos não caberiam ao CNJ, 

possivelmente querendo afirmar que o tema deveria ser debatido no Supremo Tribunal 

Federal (STF) ou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou mesmo nas casas legislativas 

para futuras regulações: 

 
O desempenho das serventias [cartórios] está sujeito à fiscalização e ao 
controle da Corregedoria Nacional de Justiça. Por isso exatamente que o 
pedido foi assim formulado. Não é atribuição do CNJ tratar da relação entre 
as pessoas, mas do dever e do poder dos cartórios de lavrar escrituras. Não 
temos nada com a vida de ninguém. A liberdade de conviver não está sob a 
competência do CNJ. Todos somos livres, de acordo com a constituição203. 
 

 Cabe lembrar aqui a Lei nº 8935/94 que em seu artigo 1º dispõe: "Serviços 

notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a 

garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos"204. Ou 

seja, as escrituras públicas visam assegurar tais atos, mas em uma interpretação inversa 

ela não poderia garantir atos que não tenham alguma dessas características. 

                                                 
202CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87073-cartorios-sao-proibidos-de-fazer-
escrituras-publicas-de-relacoes-poliafetivas> , Acesso em: 10. nov. 2018. 
203 CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87073-cartorios-sao-proibidos-de-fazer-
escrituras-publicas-de-relacoes-poliafetivas>, Acesso em: 10. nov. 2018. 
204BRASIL. Lei 8935/94, Brasília, DF, 18/11/1994. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8935.html >. Acesso em: 05. dez. 2016. 
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 Assim, como dizer em uma negativa a realização das escrituras públicas de 

união poliafetiva que não se está fazendo juízo de valor quando se diz que esse tipo de 

união não teria publicidade, autenticidade, segurança ou eficácia a ser garantida? 

 Prosseguindo com a caminhada da decisão o Plenário do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) deliberou, no dia 26/06/2018, que os cartórios brasileiros não podem 

lavrar escrituras de uniões poliafetivas, formadas por três ou mais pessoas, em escrituras 

públicas. A maioria dos conselheiros considerou que esse tipo de documento atesta um 

ato de fé pública e, portanto, implica o reconhecimento de direitos garantidos a casais 

ligados por casamento ou união estável de  herança ou previdenciários, por exemplo. 

 Na decisão, o CNJ determina que as corregedorias-gerais de Justiça proíbam os 

cartórios de seus respectivos estados de lavrar escrituras públicas para registrar uniões 

poliafetivas. Atendeu, assim, aos pedidos da Associação.  

 Ainda, de acordo com o relator do processo, o Ministro Noronha, as 

competências do CNJ se limitam ao controle administrativo, não jurisdicional, 

conforme estabelecidas na Constituição Federal. Assim, faz um aceno no sentido de que 

a situação pode mudar, só tendo sido resolvida a questão no âmbito administrativo/ 

cartorário. Complementando, cabe esclarecer que a emissão de escrituras públicas desse 

gênero, de acordo com o próprio ministro, não tem respaldo na legislação nem na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece direitos a benefícios 

previdenciários, como pensões, e a herdeiros apenas em casos de associação por 

casamento ou união estável. 

 Os destaques foram para as afirmações do Ministro Noronha, que reconheceu a 

existência, mas não a validade das relações poliafetivas:  

Não é falso moralismo, não é nada. Se as pessoas querem viver uma relação 
de poliamor, que vivam, é outra coisa. Mas a escritura pública está aqui para 
declarar a vontade jurídica das partes. Se a vontade é jurídica, [a união 
estável poliafetiva] reputa a vontade ilícita, a vontade não permitida pela 
lei205. 

 

 Argumentou, ainda, que: "É a cultura de um povo predominantemente 

cristão"206. 

 Apesar de dizer que não se apega ao moralismo usou a palavra cultura para não 

usar moral cristã. Houve aí um nítido abandono do direito do "o que não é proibido, é 
                                                 
205 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000 . Relator Mins João Otavio de Noronha. 
206 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000 . Relator Mins João Otavio de Noronha. 
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permitido" para os particulares frente à adoção da alegada majoritária moral cristã, 

segundo seus dizeres. Ou melhor, que fiquem clandestinos e calados, já que não podem 

formalizar via escrituras públicas. 

 Ao final da votação, oito conselheiros votaram pela proibição do registro do 

poliamor em escritura pública. A divergência parcial, aberta pelo conselheiro Aloysio 

Corrêa da Veiga, se manifestou em cinco votos.  

 Para Corrêa da Veiga, escrituras públicas podem ser lavradas para registrar a 

convivência de três ou mais pessoas por coabitação sem, no entanto, equiparar esse tipo 

de associação à união estável e à família. Apesar de morno, permite, ao menos, que as 

partes declarem seus desejos; reconhece a validade, mas admite que as imagens 

prismáticas que o valor e os fatos geram não se coadunariam com as normas. Haveria aí 

uma falha de eficácia. 

 Houve ainda uma divergência aberta pelo conselheiro Luciano Frota, que não 

obteve adesões no Plenário. Frota votou pela improcedência do pedido, ou seja, para 

permitir que os cartórios lavrassem escrituras de união estável poliafetiva. Cabe 

transcrever este argumento: 
 

A escritura publica nada mais é do que o instrumento jurídico de 
formalização de uma declaração de vontade, celebrado perante um Tabelião, 
a quem compete a lavratura, cujo escopo é o de conferir validade formal ao 
negócio jurídico e maior segurança jurídica aos interessados.Proibir que se 
formalizem perante o Estado uniões poliafetivas com base em um conceito 
vetusto de entidade familiar, não abrigado pela Constituição, significa 
perpetuar uma situação de exclusão e de negação de cidadania que não se 
coaduna com os valores207. 
 

 Em seu voto é interessante pontuar os seguintes temas a que ele reconheceu 

como fundamento: 

1) Nova concepção de família: 

 
Da mesma forma, bem traduz essa nova concepcao juridica de familia a 
professora EDNA RAQUEL HOGEMANN, em artigo  
intitulado "O Direito Personalissimo a Relacao Familiar à Luz do Principio 
da Afetividade:  'Conforme discorre Dias (2011a, p. 21), "[...] o pluralismo 
das relações familiares - outro vértice da ordem jurídica - ocasionou 
mudanças na própria estrutura da sociedade. Rompeu-se o aprisionamento 
nos moldes restritos do casamento, mudando profundamente o conceito 
de família.' Hoje, essa família pode ser concebida por meio de um leque de 
variáveis intersubjetivas que não se esgotam no mero modelo 
matrimonial, podendo ser informal, homoafetiva, monoparental, parental, 
pluriparental, paralela ou eudemonista. Entre tantas modificações e tantas 

                                                 
207 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000. Relator Mins João Otavio de Noronha. 
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novas espécies de famílias, podemos ventilar, inicialmente, um dos principais 
alicerces dessas famílias contemporâneas: o afeto208.  
 

2) O sopesamento da laicidade do Estado, dignidade da pessoa humana e não ingerência 

estatal na autonomia da vontade: 

 
O que aqui deve ser discutido e, apenas e tão somente, se podem os cartórios 
extrajudiciais lavrarem escrituras publicas contendo pactos de convivência 
poliafetiva, a luz do ordenamento jurídico pátrio.A Constituição Federal de 
1988, constituída sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, traz em 
seu conteúdo axiológico premissas essenciais para a democracia, tais como a 
laicidade do Estado, a vedação da discriminação e o respeito a liberdade 
individual e a diversidade sexual.E nesse contexto, despido de qualquer carga 
de preconceito e de convicção religiosa, que a questão deve ser examinada, 
centrando o foco no respeito a dignidade da pessoa humana e na obrigação do 
Estado de se abster de ingerências na esfera privada dos indivíduos que sejam 
contrarias a construção dessa esfera de dignidade pessoal. [...]Entretanto, 
consoante ja analisado, nao ha barreira jurídica para a declaração de união 
poliafetiva, eis que amparada tanto pelo sistema de liberdades que pauta o 
nosso Estado Democrático de Direito, quanto pela afirmação do principio da 
dignidade da pessoa humana,valores que possibilitaram a releitura do contido 
no art. 226 da Constituição Federal, admitindo o conceito plural de entidade 
familiar209.  

 
 Independentemente do resultado, encontraram eco no CNJ algumas assertivas 

que acabaram sendo analisadas pelo presente trabalho e também algumas das 

conclusões que entendem como incoerência sistêmica a não aceitação da 

poliafetividade. No entanto, cabe destacar que o voto do ministro abordou as questões 

de validade e a possibilidade de se lavrar a escritura. Contudo, pouco abordou sobre 

como se efetivariam os direitos dessa nova entidade familiar, caso seu voto fosse 

vencedor. 

 A Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro já em 2016, por meio de nota 

emitida em atenção aos procedimentos dos cartórios que vinham registrando as uniões 

multiconjugais, declarou que: apesar de dotada da fé pública, fazer prova plena e conter 

a manifestação clara da vontade das partes (artigo 215 do CC/02), a escritura pública, 

quando declaratória da união poliafetiva, não teria o condão de criar direitos, por não ser 

permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo que seus efeitos não se 

equiparariam aos do registro de um casamento ou de uma união estável. Essas linhas se 

coadunam com os votos parciais no que toca ao ponto de que seria válido o objeto, mas 

que não estariam dotadas de eficácia por falta de equiparação legislativa com o 

casamento e a união estável. 

                                                 
208 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000. Relator Mins João Otavio de Noronha. 
209 CNJ. Pedido de providencias 0001459-08-2016.2.00.0000. Relator Mins João Otavio de Noronha. 
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 Vale salientar que, como a maioria das relações de fato, elas não precisam das 

escrituras públicas para existir, mas sim para serem declaradas. O que faria surgir a 

família poliafetiva seria a presença da afetividade, da estabilidade, da convivência 

pública e a intenção/vontade de constituir família. Soma-se a isso a falta de vedação 

expressa, o que constitucionalmente permite que se faça, a não ser quando se argumenta 

que princípios cogentes como a monogamia seriam impeditivos (art. 5º, II, da 

Constituição Federal de 1988, prescrevendo que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei"210). 

 Também é importante sublinhar que a maioria dos Ministros imaginou o 

poliamor como um todo, e não suas várias facetas. Se nem mesmo quem vive as 

relações de poliamor concorda que toda relação de poliamor gera uma entidade familiar, 

quanto mais os que entendem que a monogamia seria inafastável. 

 O que ocorreu nesse Pedido de Providência foi um misto de tentativa de manter 

fechado o conceito de família, tentando resgatá-la das incertezas da pós-modernidade na 

família, somado ao pânico moral. Ou seja, seria um "resgate" de uma evolução muito 

abrupta, de uma ideia de família ainda com os contornos do projeto estatal, para uma 

mais aberta: então deveria ser analisado o caso concreto e perseguir a vontade das 

partes. 

 Glanz, em sua obra, faz um paralelo entre o pós-moderno e o contexto familiar 

que o Direito tem sido chamado a resolver:  

 
O termo pós-moderno significa a natureza da vida familiar atual contestada, 
ambivalente e indecisa. O pós-modernismo não é um novo estágio do 
desenvolvimento da família, mas a descrença nos estágios ordenados. Um 
movimento de recuo e de avanço, em que as pessoas recebem padrões antigos 
e tentam outros novos, tornando as famílias mais democráticas, mas a 
instabilidade tem sido maior que a democracia211. 
 

 Assim sendo, afirma-se que a instabilidade é tônica da pós-modernidade. Tal 

fato se pode provar em alguns momentos se defende a dignidade humana e a pluralidade 

familiar constitucional como medida inclusiva da família eudemonista brasileira e, em 

outros, é aberto para votação o projeto de lei 6.583/13, ou também conhecido como 

Estatuto da família, de caráter excludente. Não se precisa sair da mesma casa para 

perceber isso; o mesmo CNJ, que liberou a conversão do casamento direto homoafetivo 
                                                 
210 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988).   DOU, Brasília, DF, 05 out. 
1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em: 4.dez.2017. 
211 GLANZ, Semy. A família mutante: Sociologia e direito comparado, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p.55 
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como dignidade da pessoa humana, mas afirmou que não se poderia afastar a 

monogamia pelo mesmo motivo. O desafio da pós-modernidade tem sido enfrentar a 

instabilidade e a intolerância. 

 Essas estranhezas que possibilitam em um mesmo ordenamento jurídico permitir 

e proteger relações familiares monoparentais, em que não há sexo (ou o Estado liberou 

o incesto?) ou mesmo famílias de um indivíduo (Lei do bem de família). Nessas 

relações não há que se falar em monogamia; porém é repudiada a união familiar com 

mais de dois parceiros.  

 Diante disso, Fiúza e Poli apresentam uma noção de “pânico moral”, que auxilia 

ao se tentar explicar a resistência jurídica aos arranjos não monogâmicos: 

 
O pânico moral pode ser compreendido, numa acepção mais abrangente, 
como o consenso, partilhado por um número substancial de membros de uma 
sociedade, de que determinada categoria de indivíduos estaria ameaçando a 
estrutura social e a ordem moral. A partir dessa suposta ameaça, confabulam 
que seria necessário o fortalecimento do aparato de controle social, 
provocando a promulgação de novas leis, orientando a atuação estatal por 
políticas públicas capazes de imprimir hostilidade e condenação pública a 
determinado estilo de vida212. 

 
 A partir daí concluem que: "As reações a comportamentos não convencionais 

quase sempre são marcadas por julgamentos não realistas e imponderados a respeito das 

consequências coletivas de estilos de vida particulares."213. Não raras vezes é possível 

encontrar argumentos que abarcam comparações a atos criminosos, como o fez o 

Ministro Noronha, ou mesmo o posicionamento de Regina Silva, para quem a aceitação 

da poliafetividade destruiria a família, os mesmos argumentos foram atribuídos alguns 

anos às uniões homoafetivas quando em pauta. 

 É um conceito que se liga às reações sociais, que se manifestam muito mais ao 

nível de temor de um fato interpretado como perigoso, do que pelo perigo real que ele 

representa, sendo esse temor imbuído de ameaça a perda de posições, interesses e 

valores. E, se o pânico moral se propagar, há a correlata necessidade de reafirmação de 

valores ditos tradicionais, da ordem social pseudo-idealizada e desejada: 

 
Assim como a liberação da união estável e, posteriormente, do casamento 
homoafetivo a única grande mudança social foi permitir que pessoas que 
tinham vontade de realizar o ato pudessem realizá-lo. Ao contrário dos mais 
alarmistas não há um histórico de que pessoas foram cooptadas, obrigadas, 
induzidas ou "convertidas" a essa "nova" modalidade familiar. 

                                                 
212FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.162-163 
213FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.162-163 
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Nesse sentido, o “pânico moral” deve ser combatido, o fato de alguns não 
concordarem com o estilo de vida de outros, não é suficiente para negar 
direitos individuais de livre constituição de família. Deve ser respeitada a 
individualidade do ser humano, mesmo que o poliamor não siga a 
monogamia como modelo de felicidade214. 
 

 O pânico moral se evidencia quando nem ao menos se pode relatar em escritura 

o que se quer declarar, quando se compara um instituto ao assassinato ou quando se diz 

"que vivam", mas o que quer completar seria "longe dos meus olhos e da minha 

proteção". É importante verificar que as escrituras públicas hoje também têm a função 

de documentos históricos, que elucidavam os usos, costumes e vontades da época. A 

pergunta que se impõe a partir desse pensamento é: será que se quer apagar essa 

vontade de maneira histórica? Será que permitir que se declarem iria permitir no futuro 

que considerassem errada a decisão de negar? 

 A verificação do certo e errado para a questão da "família" não é algo universal, 

mas cultural e principalmente pessoal, conforme argumenta Derose: 

 
A verdade é que cada um tem a sua noção do que é certo e do que é errado. A 
tendência das pessoas é sempre considerar normal e correto o que se está 
acostumado e imoral o que for divergente da própria cultura. Porém, na 
observância, convivência e interação com a realidade de outros países, 
observa-se a ignorância que é aceitar apenas uma cultura como certa e moral. 
Por acreditar nisso, vários foram os conflitos entre os povos, já que ver os 
outros como pagãos, hereges, infiéis, indignos ou até mesmo desalmados, 
legitimava ações de destruição, estupro, tortura, escravização e matança215. 

 
 Nesse ponto argumenta muito bem o professor Tartuce quando peca o julgador 

ao argumentar no campo da validade, mais especificamente no campo da ilicitude do 

objeto. No entanto, tal fato ainda encontra respaldo na visão do poliamor como um todo 

e não na sua modalidade específica - poliafetividade. Isso veio a propiciar terreno fértil 

para florescer na discussão a visão da incompatibilidade e necessidade de atuação 

legislativa direta, já que o poliamor teria uma fluidez estranha aos laços firmados pelas 

demais famílias, recordando apenas a família socioafetiva, diferentemente da 

poliafetividade.  

 . A questão do julgamento deveria ser abordada no campo da eficácia, caso 

tivessem diferenciado poliamor de poliafetividade, já que seria válido por expressar uma 

declaração de vontade sem vícios, uma vez que a fidelidade monogâmica não poderia 

                                                 
214 MINT, Pepper. Polyamory is not about the sex, except when it is. Disponível em: 
<http://freaksexual.wordpress.com/2008/01/31/polyamory-is-not-about-the-sex-except-when-it-is/ > 
(tradução nossa). Acesso em: 15.out.2018. 
215 DEROSE, Luís Sérgio Álvares. Alternativa de relacionamento afetivo. São Paulo: Nobel, 2015. p. 
37. 
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ser imposta às uniões estáveis, e que seus efeitos dependeriam das circunstâncias fáticas 

e da análise ou não de seu teor pelo Poder Judiciário ou por outro órgão competente:  

 
No que diz respeito ao objeto do negócio em estudo [...], a monogamia não 
está expressa na legislação como princípio da união estável, mas apenas do 
casamento, eis que o Código Civil enuncia que não podem casar as pessoas 
casadas, sob pena de nulidade do casamento (arts. 1.521, VI, e 1.548). Em 
relação à união estável, muito ao contrário, admite-se até que a pessoa casada 
tenha um vínculo de convivência, desde que esteja separada judicialmente, 
extrajudicialmente ou de fato (art. 1.723, § 1º, do CC/2002, em leitura 
atualizada), o que denota um tratamento diferenciado a respeito da liberdade 
de constituição das duas entidades familiares. Quanto aos deveres do 
casamento, é cediço ser a fidelidade o primeiro deles (art. 1.566, I, do 
CC/2002). Por seu turno, em relação à união estável, o art. 1.724 do Código 
Civil não deixa dúvidas, ao estabelecer que ‘as relações pessoais entre os 
companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de 
guarda, sustento e educação dos filhos’. Pelo senso comum, a lealdade 
engloba a fidelidade. Mas não necessariamente, pois é possível que alguém 
seja leal sem ser fiel. Imagine-se, nesse contexto, um relacionamento de 
maior liberdade entre os companheiros, em que ambos informam 
previamente que há a possibilidade de quebra de fidelidade, e que aceitam 
tais condutas216. 

 
 E agora? 

 Para os defensores de que o poliamor, e mesmo a poliafetividade, não é família, 

foi um reforço de tese, apesar das muitas argumentações de que é uma decisão só de 

âmbito administrativo/ cartorário extrajudicial. Para os defensores da poliafetividade 

como família resta a judicialização para o STJ ou o STF e o enfrentamento de um tema 

com certa correlação, que seria o enfrentamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

da polêmica questão das famílias simultâneas.  

 O Recurso Extraordinário (RE 883.168-SC), que tem como relator o Ministro 

Luiz Fux, decidirá se as famílias constituídas paralelamente a outra no Brasil podem ter 

direitos reconhecidos. Caso seja reconhecida como entidade familiar, será a porta de 

entrada para que a poliafetividade também tenha seus direitos reconhecidos, já que, se 

uma relação não transparente e sem aceitação prévia terá direitos reconhecidos, quanto 

mais a poliafetividade que quer declarar em cartório seu relacionamento: 

 Para Marcos Alves, o resultado deste julgamento ultrapassa e transcende o 
tema específico da admissão ou não da existência de conjugalidades paralelas 
ou simultâneas. Como foi atribuído efeito de repercussão geral ao Recurso 
Extraordinário 883.168-SC, uma determinada forma de concepção ou 

                                                 
216TARTUCE, Flávio. Da escritura pública de união poliafetiva – breves considerações. 2017. 
Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI257815,31047-
Da+escritura+publica+de+uniao+poliafetiva+Breves+consideracoes >. Acesso em: 20.out.2018. 
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compreensão jurídica da família ou mais especificamente da conjugalidade 
será confirmada e consolidada por determinado tempo, na jurisprudência 
brasileira. 

A decisão poderá consagrar a noção, sustentada por alguns, de que o 
casamento constitui uma forma superior e, portanto, 'mais legítima' de 
constituição de família, reforçando o estigma das famílias formadas à 
margem desse modelo, ou poderá a decisão do Supremo Tribunal Federal 
fortalecer o princípio da pluralidade das entidades familiares, dando 
concretude à sua aplicação e consagrando o caput do art. 226 da Constituição 
da República como verdadeira cláusula de inclusão. Assim, haverá, neste 
julgamento, tanto a possibilidade de reforço de uma tendência de inclusão e 
de proteção de direito de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 
ou, ao contrário, restará vencedora uma concepção discriminatória, 
conservadora, exclusivista, em contradição com passos importantes já dados 
pelo próprio STF, como no caso da ADPF e ADIn em que se reconheceu a 
união estável entre pessoas do mesmo sexo', opina217. 

3.3.3 Questões problemas se se tentasse aplicar o poliafeto no Direito brasileiro 

 

 Esta parte da dissertação tira proveito da última citação de Tartuce para levar a 

discussão a alguns casos problemáticos referentes à possibilidade de efetivação ou não 

da poliafetividade no Direito de Família brasileiro. 

 Mais do que dar respostas, o intuito reside em confrontar diversos pontos de 

vista, apresentar problemáticas, instigar o pensar crítico e observar o debate de ideias 

contrárias, baseadas na refração da "luz" dos valores.   

 Assim sendo, que a primeira pergunta poderia ser formulada: como aplicar a 

poliafetividade no Direito de Família quando se vive em um país de constituição 

monogâmica? 

  Esse é um questionamento interessante que remete à tese da teoria funcionalista 

dos valores. nessa, ao se abordar um tema, se depreende o que tem maior congruência 

com seus próprios valores, atribuindo a esses valores o condão de norte para a 

coletividade.  

 Em verdade, o que está escrito na Constituição em seu artigo 226, parágrafo 3º, 

já muito citado, é que:  
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º 
Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento218. 

                                                 
217 IBDFAM. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noticias/6229/Pol%C3%AAmica+ 
sobre+as+Fam%C3%ADlias+Simult%C3%A2neas+ainda+aguarda+decis%C3%A3o+do+STF%22.> 
Acesso em: 10.abr.2018 
218 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil (1988).   DOU, Brasília, DF, 05 out. 1988. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
04.dez. 2017. 
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 Procedendo a uma leitura mais conservadora e tendo como valor intrínseco de 

realização e interação a monogamia, pode-se entender que enunciado  "entre O homem 

e A mulher" no singular desabonaria qualquer modalidade de entidade familiar 

composta por mais de um par na unidade de vivência. Entendam-se como excepcionais 

as modalidades familiares citadas expressamente, ou seja, a monoparental e a união 

estável. Não há eficiência na aplicação da norma, pois não haveria norma a ser aplicada, 

necessitando de mudança por Emenda Constitucional para se reconhecer a união 

poliafetiva. 

 No entanto, o conservadorismo foi há muito esquecido quando, na ADPF sobre 

as uniões homoafetivas julgada pelo STF, o afeto e a intenção de constituir família 

romperam a barreira do "e", e surgiu o "ou". Acrescente-se, ainda, que o próprio CNJ 

não adotou um caminho conservador ao permitir, pouco tempo depois, a realização da 

conversão e dos casamentos homoafetivos diretos. 

 Assim, apesar de entender que a monogamia é um valor importante e enraizado 

na cultura da sociedade ocidental, é possível que se leia que não encontra guarida 

constitucional no Brasil. Assim sendo, bastaria o reconhecimento pelo Legislativo ou 

Judiciário para começarem a rodar as engrenagens da aplicação normativa e atribuir 

eficácia ao caso da poliafetividade. 

 Aceitando que a Constituição pode ser lida fora da monogamia, o mesmo 

poderia ser dito sobre as leis? Como aplicar regras legais pautadas para relacionamentos 

monogâmicos em um relacionamento não monogâmico como o poliafeto? 

 Essa questão pode ter duas respostas, a depender da carga de valores atribuída 

aos fatos. 

 Pode advir o entendimento de que haja dois grandes grupos de entidades 

familiares: uma a que o princípio ou valor monogâmico se aplique (a exemplo do 

casamento e da união estável) e outros a que não se aplique (como as famílias 

anaparentais, monoparentais, etc.). Nessa linha de compreensão se compararia a 

poliafetividade com o que se entende ser aquilo com que ela mais se assemelha, ou seja, 

com as famílias formadas pelo casamento e união estável, já que haveria a ideia de 

sexualidade. 

 A resposta obtida consistiria em que não é possível aplicar/efetivar a norma por 

ser o objeto incompatível com o sistema. Para tanto deveria se criar um sistema próprio 

e apartado, talvez como aconteceu com a união estável décadas atrás. 
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 Ou, caso o entendimento seja de que não há distinção referente a famílias, sendo 

elas unidades de vivência responsáveis pela busca da felicidade de seus membros, o que 

se inferiria é que a própria lei já mudou sua forma de interpretar. Isso se justifica pelo 

fato de que há um grande número de novas famílias, de diversos arranjos, que não 

envolvem atividades sexuais ou as ideias próprias à monogamia. 

 Tendo isso como norte, o reconhecimento de famílias fora do espectro 

monogâmico, como as socioafetivas e monoparentais, foi de especial importância para 

trazer o afeto para o Direito de Família. Ir contra a aplicação das normas sob a alegação 

de esta ferir a monogamia seria o mesmo que negar a aplicação das mesmas. Assim, a 

lógica sistêmica imporia a aplicação das normas de Direito de Família, caso o 

relacionamento preenchesse os requisitos do que seria família, seus princípios, 

pautando-se pela boa-fé, e apesar da não monogamia. 

 Além disso, é importante a leitura do artigo 1.521 do Código Civil; segundo 

Fiúza, algumas razões legislativas podem ser extraídas, entre as quais o combate ao 

adultério, à bigamia, ao incesto, ao rapto, e à coação. Em suas palavras: 
Impedimentos matrimoniais são causas que tornam o casamento impossível 
para ambos ou um só dos noivos. Há impedimentos de duas categorias. A 
primeira categoria congrega os chamados impedimentos dirimentes. Por que 
dirimentes? Porque impedem a realização do casamento e, se por acaso ele 
ocorrer, torna-o inválido, pondo-lhe fim. Os impedimentos dirimentes podem 
ser públicos ou privados219. 
 

 Os impedimentos dirimentes públicos objetivam proibir a constituição de um 

casamento, caso se violem impactantes institutos. Trata-se de gravidades que foram a 

base para a construção do artigo 1.521 e que demonstram uma preocupação destacada, 

qual seja, proibir o incesto. Mais do que uma questão moral, os impedimentos que 

visam a questões de proteção da vontade ou da má formação genética, que impactaria 

negativamente a sociedade como um todo, são plausíveis e necessários. No entanto, o 

enunciado presente no inciso VI "as pessoas casadas" deveria ser lido com cautela. 

 É esse inciso o responsável pelo princípio/valor da monogamia que se discute 

ser extensível ou não às outras famílias. Contudo, ele transforma uma escolha de vida, 

como foi discutido em itens anteriores, como a única via de vida.  Ele foi baseado no 

projeto de Estado de um tipo de família; no entanto, a Constituição Federal no seu 

artigo 226, parágrafo 7, dispõe: 
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

                                                 
219FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.935 
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direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas220. 
 

 Além disso, é repetido no próprio Código Civil, em seu artigo 1.513: "É defeso a 

qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída 

pela família"221. 

 Ou o planejamento familiar é livre, não podendo o Estado interferir na 

comunhão de vida pela família, ou só é livre se se adotar a família da cartilha 

monogâmica ou não sexual? Parece que a Constituição Federal e a lei seguiram a 

primeira alternativa. 

 Assim, ao se nortear nas premissas de que há família fora da monogamia e de 

que o Direito já consegue ser lido, e aplicado para essas famílias, a pergunta teria como 

resposta que o que não fosse diretamente compatível, seria empregado método de 

integração para compatibilizá-las.  

 Outra indagação seria possível fazer saindo do âmbito civil e indo para 

legislação penal: será que as escrituras de união poliafetiva ou processos requerendo seu 

reconhecimento, não seriam declaração de crime? Não estaria enquadrado como 

bigamia? 

 Como já citado no decorrer da dissertação, alguns autores levantaram a questão 

de que, na verdade, a poliafetividade seria de fato a bigamia. Mesmo se fosse  

considerado que a bigamia tem como objeto o casamento, nesse viés eles equiparariam a 

união estável poliafetiva ao casamento. 

 Em um primeiro momento o que se pergunta é: por que nas questões de uniões 

paralelas não se está sendo oficiado o Ministério Público para abrir processo penal? 

Existem diversos processos no país em que as partes estão de livre e bom grado 

produzindo prova contra elas mesmas.  

 Em verdade, o direito penal é a última medida do Direito, tendo entre seus 

princípios a não interpretação extensiva para punir222. Assim sendo, vai contra a ordem 

do sistema expandir a bigamia para as uniões estáveis paralelas e poliafetivas, sendo o 

único objeto de proteção o instituto do casamento. 

                                                 
220 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil (1988).   DOU, Brasília, DF, 05 out. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
4.dez.2017. 
221 BRASIL.  Lei 10.460/2002, DOU, Brasília, DF, 11/01/2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 05.dez.2017. 
222BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 2009.v.1. parte geral. 
p.156. 
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 Mas e o argumento de que o Código Penal é anterior à Constituição de 1988 e ao 

instituto da união estável? 

 Primeiro ponto a ser examinado: casamento e união estável são institutos 

diferentes e devem ser considerados assim, caso contrário estaria sendo eliminada a 

liberdade volitiva das pessoas em optar por um ou por outro, com seus benefícios e 

prejuízos. E essa questão é muito mais legislativa do que doutrinária. É o legislador que 

deve modificar ou não a lei para acrescentar novos objetos de tutela. 

 Vale destacar as palavras do professor Luis Flavio Gomes, em entrevista sobre 

as mudanças que o Código Penal já sofreu: "Se for aprovada, teremos a mudança 

número 157 no Código Penal, mas vai acontecer com ela o que houve com as outras 

156: não vai mudar nada. É um caminho equivocado", disse"223.  

 Ou seja, fora a legislação penal esparsa, em 2015 o Código Penal já havia sido 

alterado 157 vezes, e em nenhuma delas, se enquadrou a união estável no crime de 

bigamia. É mais fácil de concluir, observada essa questão, que o legislador não 

considera que na união estável exista o crime de bigamia do que o contrário.   

 Outro argumento pertinente é que a família não é composta só por quem quer 

viver como uma unidade de vivência se relacionando afetiva e sexualmente. Há também 

outros integrantes, muitas vezes vulneráveis. A pergunta então seria: como ficariam as 

partes da lei aplicáveis aos filhos nesse tipo de relação, se fosse considerada família? 

 É uma preocupação constante, como apresentado em outros capítulos, saber o 

destino da prole e seus genitores. Seja em uma sociedade matriarcal, em que é 

importante saber quem é a mãe, seja em uma patriarcal, em que é importante o 

conhecimento/ presunção da paternidade. 

 Esse ponto se liga diretamente a questões patrimoniais e assistenciais nos dias de 

hoje, já que os genitores são responsáveis pela salvaguarda e criação dos filhos, e pela 

distribuição de sua herança. Tanto é assim que o Código Civil proíbe a dissipação dos 

bens, reservando, ao menos, 50% para os herdeiros necessários (a família jurídica). 

 Uma simples pergunta pode gerar diversos desdobramentos, de alta importância 

prática. Cabe considerar algumas: na hipótese de a mulher estabelecer uma união 

poliafetiva com dois ou mais homens? No que tange ao estabelecimento da filiação, a 

                                                 
223 PADRÃO, Marcio. Apontado como datado, código penal já foi alterado 156 vezes em 75 anos...  
Disponível em:< https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/04/26/apontado-como-
datado-codigo-penal-ja-foi-alterado-156-vezes-em-75-anos.htm?cmpid =copiaecola> Acesso em: 
10.nov.2018. 
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criança ostentaria a filiação biológica ou a filiação plural socioafetiva 

(multiparentalidade socioafetiva)? 

 Essa questão parece que foi respondida pela Constituição Federal, leis e 

recentemente pelo Provimento 63/2017 do CNJ.  

 Pela Constituição Federal já foi estabelecido que não haverá distinção entre os 

filhos, seja havidos dentro ou fora do casamento, biológicos ou adotivos (artigo 223, p.6 

CF/88). Some-se ao Código Civil, que sustenta a paternidade socioafetiva, o fato de que 

diversos julgados terem reconhecido que o vínculo socioafetivo é tão importante quanto 

o biológico. Ainda, a resolução do CNJ permite a facilitação do reconhecimento da 

filiação socioafetiva administrativamente, via cartório, pela vontade das partes.  

 Vale salientar que já foram registrados casos de multiparentalidade em que se 

reconheceu a socioafetividade e se acrescentou o nome do genitor socioafetivo, apesar 

de já haver um biológico na certidão e mesmo o contrário.  

 Assim, a pergunta que se rebate seria se para relações socioafetivas, em que a 

única diferença poderia ser a monogamia em série (já que o parceiro biológico é um e o 

parceiro socioafetivo que também participa da criação da criança é outro) o Direito, 

reconhece a filiação de todos os componentes, por que não para uma filiação 

socioafetiva que já começa múltipla? 

 Outra pergunta que surge é: como restará enfrentado o problema da presunção? 

E quanto ao caso da criança gerada no decorrer desse relacionamento plural, ela será 

presumidamente de algum dos homens? 

 A normativa vigente (art. 1.597 do Código Civil) estabelece, respeitadas 

algumas balizas temporais, que as crianças geradas na constância do casamento são 

presumidamente filhas biológicas do cônjuge varão, aplicando analogia para a união 

estável.  

 Essa é uma questão mais delicada, visto que a filiação acarreta diversos deveres 

e responsabilidades afetivas, patrimoniais e assistências para com a prole. O que 

demanda observar certos requisitos. 

 Independentemente de quais sejam os valores do intérprete, é possível formular 

a primeira pergunta: a unidade de vivência se considerava poliamor ou poliafetiva?  

 Essa questão tem relevância já que a primeira pode-se entender que não há a 

intenção de constituir família ou privilegiar algum dos requisitos essenciais para a 

formação da família na sua gênese. Nesse caso cairia na vala comum do reconhecimento 

de paternidade, visto que não seria considerada família nem para os que defendem a 



125 
 

poliafetividade como tal. Nessa hipótese adotam-se os procedimentos do Provimento 

16/10 do CNJ em que a mãe indica o suposto pai e abre-se oportunidade para ele 

reconhecer ou investigação para determinar a paternidade. 

 Caso se trate de uma relação poliafetiva, haverá embates, primeiramente de 

cunho interpretativo: è ou não é família? Se se entender que não é família, ocorre o 

mesmo procedimento do parágrafo anterior. Se se entender que é família, outra questão 

surge: deve-se proteger o menor de um lado ou usar de interpretação extensiva de uma 

presunção com diversos efeitos para o outro? 

 Fazendo uma leitura da ética poliamorista e dos valores que demandam estar 

nesse tipo de relação com a intenção de constituir família, a primeira premissa que se 

observa é que por vontade própria as pessoas se puseram em uma posição em que não 

criarão o seu filho biológico. O que muito se assemelha aos casos de paternidades 

socioafetivas em que ao criar o filho de outrem se acaba assumindo responsabilidades, 

seja por vontade própria, seja por imposição judicial. 

 Convém a essas observações acrescentar que o menor é a pessoa que não emitiu 

vontade nessa relação, devendo ser protegido, por uma questão de boa-fé, como por 

uma questão sistêmica de proteção ao indivíduo. Além disso, o que se discute no caso 

seria uma presunção; nada impede que em um futuro algum deles discuta a questão 

judicialmente, como ocorre diariamente na Justiça brasileira. 

 Assim, a considerar todos esses pontos, parece que a presunção se impõe para 

uma proteção sistêmica e uma coerência ética e de valores do poliafeto. 

 Nesse caldeirão afetivo, em que há a possibilidade de que haja múltiplas 

paternidades e maternidades, a pergunta que se enuncia é: como fica a responsabilidade 

e os efeitos desse tipo de criação?  

 Outro problema decorrente da hipotética união afetiva plúrima reside em saber 

quem e em que medida poderia exercer o poder familiar. E, na hipótese de conflitos de 

concepções no exercício do referido poder familiar, quais seriam os caminhos a 

percorrer para se enfrentarem as eventuais colisões ideológicas? Como ficará a 

orientação metafísica das crianças? 

 Respondendo juridicamente, com a abolição do pátrio poder, a lei estabeleceu 

que o poder familiar flui por toda a unidade de vivência. Assim, como os genitores não 

têm só o dever de dar dinheiro para criação dos filhos, todos os envolvidos têm o dever 

de exercer o poder familiar para guiar o ser humano na sua jornada de 
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autoconhecimento e de conhecimento do mundo, salvo se retirado o poder familiar 

judicialmente. 

 Eventuais colisões ideológicas deveriam ser resolvidas com o diálogo, 

preferencialmente. Mas como não se vive em um mundo ideal, a mediação e mesmo a 

vontade do juiz já são aplicadas corriqueiramente para dirimir eventuais colisões. São 

exemplos disso a emancipação ou o casamento entre 16 e 18 anos previsto no próprio 

Código Civil de 2002. 

 Já utilizando um olhar de outras ciências, como a sociológica, antropológica e 

psicológica, essa será uma oportunidade de ver como uma nova geração se formaria 

criada no embate e colisões de diversos pontos de vista. Isso pode gerar inquietações, já 

que os resultados podem não ser positivos, e entraria em algum momento um 

questionamento ético de se estar fazendo uma experimentação social com pessoas (os 

filhos) que não concordaram com a mesma.  

 No entanto, cabe destacar que esse também era um medo recorrente quanto à 

criação de filhos por apenas um dos genitores ou à perspectiva de os criarem em um lar 

em guerra ou sem amor. Tais fatos geraram pontos negativos e positivos; a 

consequência foi formar gerações mais conscientes de si e voltadas à busca da 

felicidade. E ainda se pode inferir que nesse mesmo quadro histórico-social ganhou 

muita força a ideia de que não é mais preciso estar em um casamento para se criar a 

prole. 

 Talvez esse ponto traga reflexões sobre o próprio campo de escolha dos 

indivíduos, que terá um leque de opções culturais mais rico, podendo optar pelos mais 

diversos caminhos de cuidar de si e, assim, buscar a liberdade e a felicidade. Vale aqui 

lembrar a lição de Kant: “A produção, em um ser racional, da capacidade de escolher os 

próprios fins em geral e, conseqüentemente, de ser livre, deve-se à cultura”224.   

 Outra preocupação constante no Direito brasileiro, que envolve tanto os filhos 

quanto os membros que decidiram formar a unidade de vivência poliafetiva pergunta: 

como serão aplicadas as regras de herança e divórcio? 

 Esse é um tema de suma importância para o Direito de Família. Cada integrante 

terá direito a um quinhão de todos no momento do fim do relacionamento? Ou na 

sucessão? Qual seria o regime de bens adotado? Poderia haver mais de um regime de 

bens? 

                                                 
224KANT, Immanuel, Crítica da razão prática de Kant: 200. ° aniversário. Revista portuguesa de 
filosofia. T. 44, Fasc. 4, 1988. p.83. 
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 Essas questões patológicas do Direito Civil patrimonial ganham importância, já 

que esses são momentos em que o afeto acabou (divórcio) ou se perdeu (a morte). E se 

deve dispor de regras mínimas combinadas antes dessa ocasião. 

 Esse é um dos pontos que levam as pessoas a fazerem contratos ou escrituras de 

poliafetividade, para além da vontade de obterem uma legitimidade jurídica, de 

buscarem uma segurança legal para esses momentos. 

 Caso se admita a ossibilidade da aplicação das normas vigentes ao poliafeto, 

primeiramente adviria o fato de que, se não houvesse pacto antenupcial, seria adotado o 

regime da comunhão parcial de bens (legal), como ocorre com o casamento ou a união 

estável.  

 Sobre se poderia haver ou não mais de um regime de bens, esta dissertação 

examinaa existência de um terreno tortuoso: formado pelo embate entre o Direito 

brasileiro posto e os valores mais acolhidos pelos poliafetivos.  

 No que tange ao Direito brasileiro, parece que a diversidade de regimes de bens 

iria ferir ética e valorativamente a relação. Isso porque, ao se constituir família, se abre 

mão de certas liberdades (como as encontradas em outras modalidades de poliamor) 

para estabelecer segurança e a igualdade. O Direito, com seus ideais abstratos, busca 

sempre fugir das colchas de retalho do casuísmo, para assegurar a estabilidade.  

 Já os praticantes do poliamor no Brasil, como foi exposto em diversas partes 

desta dissertação, prezam pela sua liberdade, o que poderia fazer com que não 

concordassem com a ideia de um regime único, já que eles seriam únicos como família, 

mas com diversos graus de conexão entre seus membros. Apesar de garantir a liberdade 

de escolha máxima, isso seria um possível complicativo para integrar a poliafetividade 

com o ordenamento jurídico já posto, talvez necessitando de uma legislação específica. 

 No entanto, enquanto não se encontre uma solução/ meio termo para o embate 

focalizado ou caso  se entenda que não é possível aplicar para a poliafetividade os 

institutos da sucessão e da partilha do divórcio conforme a lei atual, é necessário 

aplicar-se, ao menos, o regime estabelecido pela Súmula 380 do STF, que assim 

preconiza: "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"225. 

                                                 
225 BRASIL, Súmula 380 STF, disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/ 
menusumariosumulas.asp?sumula=2482.>Acesso em: 10.jan.2019. 
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 Isso é o mínimo admitido para as uniões paralelas ou o concubinato. Não 

considerar, ao menos, sua aplicação para a poliafetividade é quebrar a lógica sistêmica, 

punir os que declaram a vontade, ao invés dos que vivem na clandestinidade, mesmo 

que parcial e sem culpa. Também é gerar o enriquecimento ilícito dos participantes em 

detrimento do outro, o que viola o mais sagrado condão de qualquer Direito 

patrimonialista. 

 Assim, no que toca às questões patrimoniais a jurisprudência ou a lei já 

pavimentou um caminho mínimo de proteção e segurança, independente de 

reconhecimento. No entanto, o que os poliafetivos buscam é uma segurança maior e um 

direito de escolha efetivo dessa segurança. 
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CONCLUSÃO 
  
 Ao longo da dissertação foi possível inferir que o Direito brasileiro, através da 

interpretação dos seus juristas, busca ao mesmo tempo controlar o que é família, mas 

também se adequarem as pluralidades das formas de família que estão sendo 

apresentadas a eles. É um fenômeno não só brasileiro, mas ocidental, sendo essa tensão 

que é usada como indicativo de uma crise da família. E é desse embate que surgem os 

questionamentos do que se encaixa como família ou não, e se a poliafetividade é ou não 

uma forma de constituir família, para o Direito posto. 

 O primeiro capítulo trouxe ao estudo do tema o caminho trilhado pela família, 

desde tempos até hoje: houve um primeiro momento de busca de um projeto de 

segurança, a humanidade sobrevivendo ao meio. Aqui não haveria nem que se falar das 

pessoas - a família é voltada exclusivamente para a humanidade. 

 Já, em um segundo momento, passou a mesma a ser, em sua primazia, como um 

projeto de poder, diminuindo de importância o viés de segurança visando à 

sobrevivência da espécie. Cabe frisar que a noção de poder se liga a ideia sado/ 

masoquista de submissão e subserviência, ou seja, só há poder se há quem exerce o 

poder e quem sofra o exercício desse poder. Assim sendo, toda força política se voltou 

para regrar os controles de quem fica dentro e quem fica fora desse poder, formando 

desse modo a família "tradicional" ocidental com as características de ser perpétuo; 

matrimonial; patriarcal; sanguíneo/ legítimo; heterossexual; e monogâmico. Talvez seja 

esse o estágio mais longo, que ainda hoje deita raízes no solo do ideário de família. 

 No entanto, a evolução social acabou empurrando a família para um terceiro 

momento, que seria o de um projeto de vida, que não exclui, mas se conjuga ao projeto 

de poder e de segurança, convivendo todos no mesmo momento. Esse estágio foi fruto 

das lutas sociais, como o feminismo, a causa homossexual e a mudança de ótica para 

um Direito mais voltado para a afetividade e a felicidade dos indivíduos, bem como a 

maior voz e participação ativa da própria sociedade. Assim, novas modalidades de 

famílias nasceram, modificando o monopólio da família tradicional; esse acontecimento 

demonstra ser possível no mundo dos fatos, e depois no do Direito, constituir família 

fora daquelas características. O projeto de vida de cada um seria pautado pela busca da 

felicidade e autonomia da vontade, podendo ser voltado tanto para o afeto quanto para o 

poder. 
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 Tendo em vista essas conclusões sobre o "ontem e o hoje" da família ocidental (e 

brasileira), percebe-se que essa entidade caminhou de um conceito extremamente 

fechado para um conceito relativamente aberto evidenciando que as balizas antes 

formadas não são definidoras, pela eternidade, do que é família. Pode-se, assim, 

concluir que o "amanhã" da família estaria enveredando para um conceito aberto, tanto 

para abarcar um maior número de pessoas, quanto para status de "crise" da família para 

um status de "em construção". É verdade que as transformações de família não 

seguiram uma linha reta ou foram iguais em todos os lugares, sempre havendo 

vanguardistas e conservadores. Por isso mesmo o direito não deve ser conservador 

demais ao engessar a família e tornar sua legitimação irrelevante; nem se mostrar 

vanguardista ao extremo a ponto de converter qualquer relacionamento amoroso/ sexual 

em família. O direito tem que reconhecer que a proteção especial à família deve ser 

estendida a todos que dela necessitam, mas que esta deve permanecer especial, já que, 

se tudo for família, não haverá o que a diferencie da proteção comum. 

Outra conclusão alcançada no decorrer da dissertação é que o poliamor seria um 

fato social em construção, tendo raízes antigas (1800), mas que só teve seu 

florescimento a partir de 1960. O poliamor apresenta diversas nuances que refletem a 

localidade e a cultura dos seus interlocutores e adeptos; por esse motivo, seu conceito 

sofre variações, podendo chegar a certo denominador comum, ou seja, que seria uma 

prática amorosa pautada na autonomia da vontade de se viver mais um relacionamento 

tendo todos os envolvidos consciência e aceitação. Esses não apenas se ligaqm em razão 

da questão sexual, mas também sob o prisma afetivo e possivelmente patrimonial e 

assistencial.  

Esse tipo de relacionamento tem princípios éticos que estabelecem uma 

dinâmica de transparência, coragem, autonomia da vontade, igualdade e liberdade (de 

escolha, sexual, afetiva, etc). Foi possível inferir que a depender da localidade alguns 

princípios éticos se tornam mais relevantes que outros, trazendo para o Brasil um 

poliamor muito mais ligado à ideia de liberdade do que o americano/ inglês, que se 

baseia mais na igualdade. Aqui se reconhece um elemento relevante para se pensar no 

encaixe do poliamor no Direito brasileiro, visto que o encaixe, até pelo momento que 

vive a família brasileira, deve levar em consideração os projetos de vida das pessoas 

envolvidas, não podendo mais ser um processo constituído de cima para baixo. 

Ao pensar sobre os praticantes de poliamor, foi observado que não 

necessariamente quem vive em poliamor tem o intuito de constituir família ou se 
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considera como tal, tendo assim, em suas modalidades listadas, a poliafetividade como 

o modelo de relacionamento do poliamor que almeja ser considerada família. 

Integrantes dessa modalidade buscaram os cartórios em algumas regiões do Brasil, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, para declararem publicamente suas intenções o que 

gerou uma polêmica jurídica que foi tratada no decorrer da dissertação.  

Essa busca por integrar o rol das modalidades de família brasileira reconhecidas, 

e por isso, protegidas pelo Direito, que nasceram as questões que convergiram na 

elaboração dessa dissertação.  

Primeiramente se buscou o fato da família estar se modificando e os possíveis 

desdobramentos em suas "novas" modalidades. Foi observada que a mudança do 

monopólio de família ocorreu, dentre outros textos, pela própria Constituição Federal de 

1988. Como a mesma é a lei Maior do país, com certa segurança se pode concluir que 

há novas modalidades de família como fato, tendo características diversas da 

matrimonial.  

Um segundo ponto foi analisar o poliamor como sendo um fato social e depois 

sua interação com o ordenamento jurídico pátrio. Foi observado que outras ciências 

largamente documentaram a existência e possibilidade de relações afetivas plúrimas, 

tendo o IBGE identificado unidades de vivência espalhadas pelo Brasil e o Conselho 

Nacional de Justiça ter identificado que o tema merecia estudo para se tomar uma 

decisão no Pedido de Providência. Ou seja, é um acontecimento que já foi constatado no 

mundo dos fatos e teve sua existência confirmada por órgãos oficiais, o que demanda, 

apesar das vozes contrárias, concluir que existe o poliamor. 

Depois foi verificado quais princípios integram o rol do Direito de Família e se o 

mesmo teria correspondência em alguma modalidade do poliamor. Foi usada nessa 

pesquisa a modalidade poliafetiva por abarcar as pessoas que desejam ser reconhecidas 

como família, tendo já a conclusão de que nem todos que vivem em poliamor estão 

nessa modalidade. Incluí-los nessa verificação traria resultados imprecisos e até mesmo 

injustos, a depender da carga de valor. Das observações feitas foi possível concluir que:  

1) Há uma relevância maior para o Direito Brasileiro pelo princípio da igualdade 

frente a liberdade, visto a tradição arraigada dos juristas estabelecerem quais as 

consequências práticas da escolha de se casar ou constituir união estável o que poderia 

vir a conflitar com a maior relevância que os poliamoristas dão a liberdade.  

2) Outro princípio que entraria em conflito e demandaria uma ponderação 

valorativa seria o princípio da monogamia, que continua sendo a última baliza para as 
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famílias que envolvem sexo. No entanto, essa baliza tem sido mitigada pela aceitação de 

outras famílias que não necessitariam dela para se constituírem, como a família 

monoparental. Esse é um conflito que se não ponderado nesse estágio da validade da 

escada ponteana, certamente será encarado na etapa da eficiência, já que se for um 

princípio inafastável, as normas presentes no direito brasileiro seriam monogâmicas, 

então inaplicáveis a poliafetividade, tornando ineficaz o reconhecimento dessa família 

sem legislação ou regramento que a defina. Mas se for considerado como valor ou um 

princípio que ponderado, como o foi pra outras modalidades de família, a monogamia 

passa de "crivo" para "opção". Pelos debates travados é mais plausível em um Estado 

Democrático de Direito a última se manter do que a primeira ao longo do tempo. 

Referente aos elementos de família parece que há um encaixe entre as 

características da modalidade poliafetiva e os elementos considerados essenciais para a 

família no Direito Brasileiro. As observações ficam na questão da notoriedade, que por 

ser uma conduta contrahegemônica é mais difícil de deixar transparecer para a 

Sociedade, com o medo que o outro ao ver seus valores "desafiados" tenha uma reação 

adversa. No entanto, é elemento essencial para defender terceiros de boa fé, e, apesar de 

limitante da intimidade e liberdade, reflete a proteção devida a direitos coletivos 

essenciais, devido as fortes consequências do que é ser considerado família. Ainda, 

necessitaria trazer ao ordenamento jurídico brasileiro um elemento novo, o mútuo 

consentimento do estado não monogâmico. Sem esse elemento se está falando de 

relacionamento clandestino ou se igualaria às uniões paralelas, o que não é o caso nem 

do poliamor e nem da poliafetividade. O Direito brasileiro rechaça a clandestinidade 

jurídica, devendo quem vive em família saber como é composta sua família, até para 

saber se corresponde ao seu projeto de vida desejado e também como será afetado 

patrimonialmente (defesa do afeto e do poder/ patrimônio). 

Com a imagem formada alguns cartórios pelo Brasil lavraram escrituras de união 

estável poliafetiva, visando dar voz jurídica às pessoas que vivem esse tipo de relação. 

Foi interessante observar no decorrer das exposições que alguns atos foram lavrados 

com o intuito de serem plenamente aplicados ao Direito brasileiro e outros, já numa 

visão menos vanguardista, de que essas pessoas pudessem declarar sua vontade, mesmo 

que não alcançasse nenhum efeito prático com o ordenamento atual. 

A busca pela contratualização é um passo que remete a própria cultura ocidental 

que foi se formando em volta de contratos, direitos e deveres, tendo o contrato 

ganhando o condão de dar segurança e notoriedade. Essa busca é fruto de um momento 
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em que há multiplicidade de identidades, relacionamentos e vínculos. Tendo grupos 

notoriamente rechaçados, como os homoafetivos, conseguido a legitimização do 

Direito/ Estatal de sua relação, antes só de fato, como também da multiparentalidade 

sendo aceita pelo Direito e facilitado seu exercício (pode ser feito via cartório). Em 

ambos os casos é a formalização da vontade, feita em Cartórios Extrajudiciais, que 

conferiu a documentação que deu segurança e notoriedade para essas relações. 

Assim, os contratos de união poliafetiva, como apresentados, foram feitos não 

para ofender direitos de terceiros, mas numa tentativa de resguardar direitos próprios. A 

própria história da família brasileira está repleta de ações e questões judiciais em que a 

família de um dos membros de uma relação (seja união estável ou homoafetiva) tentava 

descaracterizar a relação e deixar sem direitos a outra pessoa da relação. Diante desses 

possíveis problemas e processos, os contratos trouxeram fé pública de qual é a vontade 

das partes, sendo um dos mais reconhecidos a escritura de união estável. No entanto, 

deve ser destacado que não é só esse o fator, já que o testamento e um contrato 

celebrando direitos e deveres como um negócio jurídico também trariam esse efeito. 

Outro efeito prático perseguido por esse tipo de contrato é a legitimização da relação 

perante a Sociedade. Ainda hoje o Direito é um forte legitimizador social e as escrituras 

públicas seriam os documentos de maior fé pública das intenções da unidade de 

vivência poliafetiva, não só no intuito de ter segurança, mas de serem enxergadas como 

família. 

A reação por essa busca foi o Pedido de Providência do CNJ, sendo um marco 

por ter sido a primeira decisão com força nacional sobre o tema. Apesar do 

reconhecimento da existência os ministros oscilaram, em sua grande maioria, entre a 

invalidade, por ser objeto ilícito e contra a cultura/ princípio monogâmico e que se 

poderia lavrar a escritura, mas ela seria ineficaz. Só valeria como declaração de vontade 

simples sem efeitos no mundo jurídico, e mesmo o que falou a favor contribuiu pouco 

no quesito como seria dada essa eficácia. O que se percebeu no julgado foi a confusão 

entre poliamor e poliafetividade, caso tivessem sido tratados de forma separada a 

interpretação poderia ter evoluído mais e adentrado na norma.  

Por ter sido expresso valores culturais durante o julgado, fica patente que os 

valores jurídicos foram sopesados conforme a congruência dos valores íntimos de cada 

Ministro. Assim, demonstra que a decisão foi tomada tentando não abrir mais o conceito 

de família, somado a um pânico moral advindo de mudanças abruptas do que se 

considerariam os valores já postos.  
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A forma da decisão causou estranheza na medida em que o CNJ retrocedeu em 

seus entendimentos quanto ao afeto quando votaram favoráveis à conversão da união 

estável para casamento direto homoafetivo, como o da multiparentalidade, todos 

correlatos à poliafetividade. A diferença encontrada no decorrer da pesquisa foi a de 

que, nesses casos, havia uma pressão social maior a favor desses temas, bem como 

contavam com o respaldo de decisões das Cortes Superiores (STF e STJ) o que 

diminuiria o risco de ônus político na tomada dessa decisão. 

Também encontra justificativa o fato de que ao considerar o poliamor, e não o 

poliafeto, eles mesmo encontraram dificuldades em como se aplicaria as normas nos 

casos concretos. Isso é relevante na medida em que as pessoas que vivem em poliafeto 

não se conformariam apenas em serem "ouvidas", mas também que sua voz encontrasse 

"eco" na proteção especial da família.  

As possibilidades que essa dissertação levanta são as de que: seria tormentoso e 

um complicativo ao judiciário que teria que estabelecer regras de analogia para cada 

caso; ou que o próprio judiciário estabelecesse normativas para gerenciar essa nova 

modalidade familiar. Qualquer dessas atitudes seria adentrar em uma possível discussão 

de ativismo judicial, o que seria "queimar cartucho" jurídico em um tema que afeta um 

número pequeno de pessoas e que ainda confronta seus valores íntimos. Sendo mais 

cômodo esperar que o legislador permita ou não e como permita, se um dia tratar sobre 

o tema, como eram os antigos argumentos quando das uniões homoafetivas. 

De mais a mais, o assunto está longe de ter tido seu ponto final, já que os 

próprios Ministros do CNJ disseram que o caso pode ser rediscutido nos Tribunais 

Superiores. O tema ainda pode ter sorte ou revés por questões que estão sendo tratadas 

concomitantemente ao momento, como o Recurso referente ao reconhecimento de 

direitos das uniões paralelas ou a aprovação do Estatuto da Família, nos moldes como 

está o projeto hoje. Tais temas foram apenas citados por serem conjecturas que podem 

trazer novos dilemas e questões ao tema em um futuro, após essa dissertação. 

Aproveitou o trabalho para discutir algumas problemáticas que o Direito 

brasileiro deveria enfrentar no seu dia a dia caso a poliafetividade fosse efetivada na 

família de hoje. Nesse ponto as respostas variaram a depender de como se encara a 

monogamia no Direito brasileiro, tendo como realizar adaptações às normativas hoje 

vigentes se mitigado esse "bastião". Havendo, de qualquer forma, garantias mínimas de 

proteção ao relacionamento, sendo essas mesmas garantias dadas ao concubinato e as 

uniões paralelas, conforme Súmula 380 do STF. 
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É estranho pensar que em uma sociedade que se vê cada vez mais plural ainda se 

busca decisões monocromáticas. Não parece que há uma proteção advinda do Estado 

através da imposição da monogamia, mas de atuação pública nas escolhas privadas. 

Assim, o Direito Brasileiro está e não está preparado para receber no rol 

protetivo da família as pessoas que vivem em poliafetividade. A grande questão que se 

impõe é se quem esta julgando valora mais a autonomia da vontade ou a monogamia.  

A reflexão que se faz é que parece que, hoje, o sistema jurídico deu um passo 

atrás para entender o que é de fato o poliamor e como ele se concretizará ao longo dos 

anos no Brasil. Ao não ver uma resposta análoga entre as famílias já postas e a 

poliafetiva buscou usar a "tradição" de um conceito fechado para esconder a deficiência 

de um sistema que consiga agregar a essa nova família sem desnaturar o próprio 

Sistema ou a própria poliafetividade. 

Uma reflexão que essa dissertação deixa para o futuro é: se, e como, os adeptos 

da poliafetividade reagiriam aos regramentos ao seu modo de amar. O conflito entre a 

dualidade: igualdade e liberdade, encontrado nessa dissertação, entre o Direito brasileiro 

e de como a poliafetividade se deu no Brasil, receberá um estudo próprio, que pode vir a 

abrir novos horizontes sobre o tema da aplicação das normas do Direito de Família já 

existentes, ou não, à poliafetividade. 
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