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1. RESUMO 
O assunto abordado é relevante em razão do reconhecimento jurídico das famílias 

decorrentes das relações poliafetivas, as quais se encontram à margem da proteção 

normativa que lhe é devida, dando origem à insegurança jurídica e a negação de 

direitos fundamentais. Objetiva-se fazer um estudo a partir da compreensão de casos 

concretos, analisando-se as novas concepções de família, em específico, as poliafetivas 

com ênfase na possibilidade de adoção. Serão utilizados os métodos dedutivo e 

hermenêutico a partir de revisão bibliográfica e jurisprudencial. O tema é polêmico e 

dividem opiniões, envolvendo critérios morais e religiosos, limitando a autonomia 

privada dos indivíduos, fazendo com que convicções que deveriam ser pessoais se 

tornem regras jurídicas, conduta preconceituosa que fere os princípios de um 

Estado Democrático de Direito.    

 

2. INTRODUÇÃO  
Na história, a monogamia aparece sob a forma de escravização de um sexo 

pelo outro. Atualmente estão desaparecendo os elementos necessários para a 

predominância da monogamia, essa realidade aliada a um aumento significativo do 

número de separações e divórcios, com a experiência do casar e separar, torna 

nítida uma maior preferência pelas uniões livres, e surge nesse cenário outros 

arranjos familiares menos usuais. 

É preciso se desvencilhar dessa concepção clássica e inquestionável da 

monogamia, sob pena de se admitir a exclusão de sujeitos de direitos fundamentais 

da devida proteção que o direito deve lhes assegurar, instrumentalizado a entidade 

familiar à proteção de valores ultrapassados, cuja rigidez diz respeito a setores 

preconceituosos da sociedade, que não refletem a tábua axiológica estabelecida 

pela Constituição de 1988. 

O poliamor descreve a prática, o estado ou a habitualidade de ter mais de um 

relacionamento amoroso e sexual simultâneo, com a ciência e o consentimento de 

todas as partes envolvidas. A partir daí, nasce uma família merecedora de tutela, 

fundada no afeto, no amor e no respeito, bases para a adoção. 

 

3. OBJETIVO 
A finalidade deste trabalho é tentar, ao máximo possível, trazer ao 

conhecimento público as questões mais discutidas e recentes relativas ao direito de 



família, em especial, as famílias poliafetivas. Como meta, a partir da análise dos 

princípios aplicáveis, pretende-se comprovar que essa modalidade de família deve 

ser acolhida pelo direito brasileiro, merecendo proteção jurídica e tendo reconhecido 

o direito a adoção. 

 
4. METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODO) 
 Nesta pesquisa serão utilizados livros, artigos jurídicos, jurisprudências e a 

legislação pátria aplicável ao caso concreto e estudado. Para que seja possível 

cumprir os objetivos propostos da pesquisa, serão utilizados os métodos dedutivo e 

hermenêutico. O método dedutivo tem propósito de explicar o conteúdo das premissas. Se 

todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Toda a informação 

ou conteúdo fatual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. E, 

quanto ao método hermenêutico, refere-se à interpretação do “espírito da lei”, ou seja, de 

suas finalidades e o proposito de sua criação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
As relações familiares não são relações estacionárias, isso torna o direito de 

família um dos institutos que mais experimenta mudanças, sendo assim, não se 

deve manter os conceitos fundamentados em um anacronismo jurídico, pois a 

sociedade é cíclica, assim como seus conceitos. O direito deve seguir os 

comportamentos no meio social e torná-los efetivos no seu ordenamento. 

Poliamor é um nome dado à possibilidade de estabelecer mais de uma 

relação amorosa ao mesmo tempo com a concordância de todos os envolvidos, 

pesquisadores entendem que se trata de um estilo de vida não tradicional que 

envolve relacionamentos entre mais de dois parceiros. (GOLDENBERG; PILÃO, 

2012, p. 62). 

Grande alicerce para esse reconhecimento são os princípios que sustentam 

essa nova entidade familiar, como por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a 

liberdade nas relações familiares, a solidariedade familiar, igualdade, afetividade, a 

especial proteção reservada à família, o pluralismo das entidades familiares e a 

mínima intervenção do Estado na família. Seguindo esses valores e princípios, logo 

se observa que as relações paralelas decorrentes da traição, não estão 

compreendidas em seu âmbito, sobretudo pelo fato de o poliamor ser o espaço 

privilegiado para a promoção da honestidade e do consenso entre os envolvidos. 



Nesse sentido, o Estado deve facilitar o exercício de escolha do cidadão, 

contemplando o poliamor como uma identidade capaz de originar arranjos familiares. 

Comunga deste entendimento Maria Berenice Dias (2013, p. 66), afirmando que 

“todos têm a liberdade de escolher o seu par, seja do sexo que for, bem como o tipo 

de entidade que quiser para construir sua família”. 

De fato, entender e aceitar o poliamor é algo bastante complicado para uma 

sociedade que tem muita influência religiosa e adotou o princípio da monogamia. 

Entretanto, é tempo de mudança de concepção em prol da efetividade dos direitos 

fundamentais dos indivíduos e da proteção da criança, pois com a normatização da 

adoção por famílias poliafetivas existirão mais lares capazes de acolher crianças 

promovendo o desenvolvimento integral e capacitando-as para o exercício de uma 

cidadania plena.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda que o reconhecimento jurídico do poliamor possa trazer dificuldades 

quanto à filiação, à sucessão, às questões previdenciárias e às relações patrimoniais 

no âmbito familiar, ou, até mesmo evidenciar o desgaste da família em seu modelo 

tradicional, não se pode priorizar qualquer um desses institutos em detrimento dos 

praticantes dessa identidade relacional, que antes de qualquer qualificação, são 

sujeitos de direitos fundamentais que devem ser assegurados e respeitados pelo 

Estado. Por isso, é preciso identificar as razões que possibilitam a compreensão do 

poliamor com uma identidade relacional capaz de dar origem a uma família e que 

merece a especial proteção do direito brasileiro para a promoção da dignidade e da 

personalidade de seus integrantes. 
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