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AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO POLIAMOR: efeitos jurídicos da decisão do 

Conselho Nacional de Justiça1 

Cindel Teixeira dos Santos2 

Luís Carlos Gehrke3 

 
SUMÁRIO: Introdução. 1 A evolução histórica de família, até a contemporaneidade e suas             
novas formas de se relacionar; 2 O poliamor como reflexo da liberdade sexual e uma nova                
entidade familiar no contexto brasileiro; 3 A necessidade de reconhecimento das relações de             
gênero poliamorosas no estado democrático de direito, inobstante a determinação do           
Conselho Nacional de Justiça; Considerações Finais; Referências.  
  
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo analisar a decisão do Conselho Nacional de              
Justiça que proibiu o registro de uniões poliafetivas, decisão que vai na contramão da              
evolução da família enquanto base da sociedade, haja vista que inicialmente instituída para             
fins patrimoniais e de procriação, sofreu alterações ao longo do tempo, especialmente em             
decorrência das relações sociais, das conquistas femininas que implicaram na mudança de            
paradigmas para a mulher, culminando na concepção de novas entidades familiares calcadas            
pelo afeto. Nesse sentido, também o instituto de entidade familiar evoluiu, tentando entender             
de qual seria a concepção de não aprovar uma união poliamorosa, dessa forma, primar pelo               
melhor interesse do indivíduo, sendo mais benéfica a sociedade, enfatizar o ser humano,             
posterior a família, como forma de enfrentamento a leniência do Poder Judiciário. Por conta              
disso, pretende o trabalho, sem o propósito de esgotamento do tema, abordar um aspecto              
pontual do poliamor e as novas formas de se relacionar, qual seja a propositura da demanda                
judicial de não autorizar a lavratura de união poliamorosa, analisando os critérios para o seu               
reconhecimento judicial da união poliafetiva, a posição jurisprudencial e doutrinária acerca do            
assunto. Para tanto, foi empregado método de abordagem dedutivo e método de procedimento             
monográfico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conselho Nacional de Justiça. Família. Poliamor. Princípio da         
Dignidade Humana. Socioafetividade.  
 
ABSTRACT: The present research aims to analyze the decision of the National Council of              
Justice that prohibited the registration of multi-affective unions, a decision that goes against             
the evolution of the family as the basis of society, given that initially instituted for patrimonial                
and procreation purposes, it underwent changes over time, especially as a result of social              
relations, the feminine conquests that implied in the change of paradigms for the woman,              
culminating in the conception of new family entities based on affection. In this sense, the               
family entity institute has also evolved, trying to understand what the conception of not              
approving a polyamorous union would be, thus prioritizing the best interests of the individual,              
with society being more beneficial, emphasizing the human being, after the family, as a means               
of coping with the leniency of the Judiciary. Because of this, the work intends, without the                
purpose of exhausting the theme, to address a specific aspect of polyamory and the new ways                
of relating, which is the filing of the judicial demand not to authorize the drawing up of                 
polyamory union, analyzing the criteria for its judicial recognition of the poly-affective union,             

1 Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Trabalho Final de Graduação II do                
Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF. 
2 Acadêmica do Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF. E-mail: ciindelt25@gmail.com 
3 Docente do Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF. E-mail: lcgehrke@bol.com.br 
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the jurisprudential and doctrinal position on the subject. For this, a deductive approach and a               
monographic procedure method were used. 
 
KEY WORDS: Family. Socio-affectivity. Polyamory. National Council of Justice. Principle 
of Human Dignity. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa tem por motivação a decisão proferida pelo Conselho Nacional            

de Justiça - CNJ, por ocasião do julgamento do Pedido de Provimento nº             

0001459-08.2016.2.00.0000, formulado pela Associação de Direito de Família e das          

Sucessões (ADFAS) em desfavor de dois Cartórios de Tabelionato de Notas de São Paulo, os               

quais haviam lavrado escritura pública de união estável poliafetiva, restando por proibir tal             

ato cartorial em todo o Brasil. 

Contudo, inobstante a ausência de positivação no ordenamento jurídico sobre a           

viabilidade do registro de tais uniões poliafetivas, a pesquisa em questão mostra-se pertinente,             

mormente para melhor entendimento das razões que levaram o CNJ a proferir tal decisão, a               

qual vai de encontro aos princípios do afeto e do direito de livre escolha, os quais somados                 

aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, são            

norteadores do Direito de Família. Isso porque o poliamor é uma entidade familiar, na qual               

seus integrantes são felizes com a família assim constituída, surgindo assim o problema de              

pesquisa, pois o tema merece ser debatido, como decorrência das questões sociais,            

econômicas e políticas, sendo imperioso que o Direito se adapte à sociedade, harmonizando-a             

com as normas.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal o estudo sobre as             

novas formas de entidade familiar – dentre elas o poliamor -, analisando as motivações              

contidas nas 52 (cinquenta e duas) laudas da decisão proferida pelo CNJ, a qual restou por                

proibir registros de uniões poliamorosas lavradas por Tabeliães, banalizando o poliamor por            

ausência de previsão legal, ignorando completamente a aplicabilidade dos princípios da           

afetividade, da solidariedade, da liberdade de escolha do ser humano e, em especial, o da               

dignidade da pessoa humana. 

Deste modo, a pesquisa será desenvolvida visando encontrar respostas ao problema           

em tela, discorrendo-se em três capítulos com bases bibliográficas, sendo que em um primeiro              

momento, realizar-se-á um breve histórico do conceito de família e a evolução familiar, a              

partir da imagem da mulher perante a sociedade, com um enfoque maior ao princípio da               
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dignidade da pessoa humana, assim como o da afetividade, tendo como lastro a Constituição              

da República Federativa do Brasil de 1988 perpassando até o Código Civil Brasileiro de 2002. 

Com isso, a partir desse contexto histórico da família e dos direitos elencados, muito              

embora toda essa evolução social, que prega igualdade de gêneros, liberdade para fins de              

escolhas sexuais, resta o poliamor marginalizado, sendo ignorado por vezes como uma            

entidade familiar, o que gera uma grande violação à dignidade da pessoa humana, haja vista               

que a doutrina da proteção integral atualmente, tem como prioridade a igualdade, não             

discriminação e inclusão, vulgarizando aqueles que optam por esta forma de entidade            

poliamorosa, excluindo-os de todo e qualquer reconhecimento pelo Estado. 

Já no segundo capítulo, a pesquisa seguirá levando a cabo o poliamor, como entidade              

familiar no contexto brasileiro, calcada no afeto, princípio da dignidade humana, na            

construção de uma relação e vínculos ligados através da identificação, da socioafetividade,            

bem como a igualdade de gênero, princípios que servem de esteio para toda a sociedade que                

prioriza o interesse supremo dos cidadãos, acima de qualquer outro.  

Por derradeiro, no terceiro capítulo, chegar-se-á ao principal tema do estudo, qual            

seja analisar a decisão do CNJ por ocasião do Pedido de Provimento nº             

0001459-08.2016.2.00.0000, a qual foi favorável no sentido de proibir a lavratura de            

escrituras públicas de uniões poliafetivas em Cartórios Tabelionato de Notas, na contramão de             

todos os preceitos constitucionais do Direito de Família. 

A partir disso, tem-se a necessidade de investigar se houve efetivamente a aplicação             

dos princípios norteadores do Direito de Família na decisão proferida pelo CNJ, a partir da               

análise dos posicionamentos dos(as) Ministros(as) que participaram da sessão, bem como o            

entendimento dos doutrinadores diante do tema, além das decisões judiciais, que não abordam             

a questão como poliamor, mas apenas como famílias simultâneas ou paralelas, conforme            

decisões judiciais carreadas no correr do texto. 

Nesse passo, a pesquisa se mostra relevante aos olhos jurídicos e da sociedade, no              

que se refere a real intenção do reconhecimento do poliamor pelo Estado através da lavratura               

de escrituras públicas em cartório e na verificação da legítima vontade do(s) envolvido(s)             

nesta entidade familiar, analisando até que ponto é legítima a proibição, a partir dos votos               

dos(as) Ministros(as) que julgaram a questão, impedindo que o reconhecimento implicasse em            

efeitos para fins civis como herança, bens, pensão, alimentos e assim sucessivamente. 

Outrossim, a elaboração do presente trabalho se justifica em razão das violações aos             

direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana, liberdade de escolha do cidadão,            

princípio da afetividade, uma vez que o poliamor, frente a esta decisão, restou por discriminar               
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os integrantes desta união familiar, inobstante a proteção constitucional, aliado a negligência            

do Poder Legislativo e Judiciário. Desse modo, o debate em questão desencadeou na             

pesquisadora dúvidas inquietantes, tudo a partir da aula de Direito de Família nesta Instituição              

de Ensino Superior, pois vai de encontro a todos os preceitos basilares desta disciplina. 

A partir desta questão, utilizar-se-á o método dedutivo de abordagem, que parte de             

considerações gerais para abordar um ponto específico, tendo como critério de procedimento,            

o método monográfico, também conhecido como “estudo de caso”, ou seja, estudo de um              

único tema. Além disso, será aplicada a técnica de pesquisa através de documentação indireta              

com ênfase em pesquisa bibliográfica na doutrina e jurisprudência. Relativamente à linha de             

pesquisa do Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade, o trabalho enquadra-se na             

linha de pesquisa “Política, Direito, Ontologia e Sociedade”. 

 

1 - A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE FAMÍLIA, ATÉ A CONTEMPORANEIDADE E           

SUAS NOVAS FORMAS DE SE RELACIONAR 

 

Como embasamento para a compreensão da pesquisa, mister que se faça um estudo             

das mudanças que perpassaram a família no Brasil, rememorando conceitos e estigmas que             

vão desde a família tradicional havida pelo casamento (por óbvio, única entidade reconhecida             

na época pelo Estado) até a perspectiva atual - sem a pretensão de esgotamento do assunto -,                 

mas tão somente permitir uma localização espacial/temporal ao leitor. Nesse passo, Rosa            

(2016, p. 24) destaca que o casamento e suas mistificações que reverenciavam a imagem do               

gênero masculino, dando-lhe poder, entendendo-se até hoje que, por ocasião do casamento, o             

homem que carrega a mulher até a porta de casa, entrando com a mesma nos braços,                

demonstrando assim, que esta deixa a casa dos pais, e vai para sua nova casa, submissa agora                 

ao seu marido e não mais ao pai. Logo, tal atitude era considerada romântica, sendo um sonho                 

de muitas mulheres que ainda não celebraram as bodas, mas que na verdade guardava outra               

simbologia. 

Tal atitude era nada mais do que uma obrigação imposta ao homem, no papel que a                

ele era destinado, um ato que servia para mostrar e reforçar a dominação do sexo masculino,                

subjugando a mulher. Logo, a casa era considerada um recinto sagrado, e não era permitido               

que a mulher entrasse e pisasse, sem antes terminar o cerimonial de casamento, como bem               

refere Farias 

 
[...] decorrente das influências da Revolução Francesa sobre o Código Civil           
brasileiro de 1916. Naquela ambientação familiar, necessariamente       
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matrimonializada, imperava a regra “até que a morte nos separe” [grifo do autor],             
admitindo-se o sacrifício da felicidade pessoal dos membros da família em nome da             
manutenção do vínculo de casamento (FARIAS, 2015, p. 5). 

 

Nesse passo, a família – cujo lastro guardava conceitos delimitados com base na             

cultura pré-existente da sociedade -, concebida unicamente pelo casamento, cuja escolha do            

noivo por vezes era uma atribuição do pai da noiva - considerado o chefe da família, que                 

todos deveriam respeitar -, o qual tinha como requisitos os pertences do pretendente, seu              

histórico familiar, ou até mesmo na religião, pouco importando se haviam laços afetivos ou se               

o noivo era do agrado da filha. 

Destacando a posição da mulher no espaço familiar, Coulanges (2006, p. 74), citando             

a Lei de Manu, pontua que “a mulher, durante a sua infância depende de seu pai; durante a                  

juventude, de seu marido; por morte do marido, de seus filhos; se não tem filhos dos parentes                 

próximos de seu marido; porque a mulher jamais deve governar-se à sua vontade”. 

Frise-se que tal dispositivo legal, positivava que uma mulher jamais teria liberdade -             

vontades, atitudes -, sempre com total submissão a terceiros, não podendo exercer atos             

volitivos, liberdade de ir e vir, escolher a profissão que queria exercer, tendo como atribuição               

única a de apenas servir, desde as atividades do lar, ser uma boa esposa, boa mãe, e cumprir                  

com o débito conjugal, de acordo com a vontade de seu marido, com total submissão no que                 

diz respeito a sua sexualidade. 

Nesse sentido, percebe-se o sistema adotado naquele momento histórico, no que diz            

respeito à mulher, como pontua Rosa (2016, p.26), caso efetuasse um contrato de casamento e               

a mesma sofresse de esterilidade, poderia o casamento ser anulado. Portanto, assim restava             

enfraquecida condição e o espaço da mulher, sendo que a ênfase era apenas o papel do gênero                 

feminino como reprodutivo. 

 
Com esse espírito, não se pode olvidar que a família está sempre se reinventando, se               
reconstruindo. Transforma-se a cada momento e espaço, naturalmente, renovando-se         
em face da sua própria estrutura cultural. Não seria despiciendo, a título ilustrativo,             
lembrar a inescondível importância da família colonial brasileira (superando a          
relevância social e jurídica da própria pessoa humana e do Estado), concebida como             
uma unidade produtiva, refletindo os valores daquela sociedade agrícola, patriarcal,          
hierarquizada e patrimonialista. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 10) 

 

Como se percebe do entendimento doutrinário retro, a família colonial, teve grande            

importância no histórico familiar, cujas origens e antigas definições eram afeitas ao meio             

rural, em uma sociedade cuja hierarquia era uma característica marcante, aliado ao            

patrimonialismo do casamento, não existindo limite entre sociedade e Estado, fato que hoje             
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não mais ocorre, haja vista que impera o Estado mínimo no âmbito do direito de família,                

como será abordado no decorrer deste estudo. 

No quesito patriarcado, o homem tinha total poder de escolha, pois era o provedor da               

família, o ‘chefe’, termo utilizado, por muito tempo para os homens da família, como pai, e                

caso esse faltasse, o legado era transmitido aos herdeiros homens, pois mulheres eram             

incapazes de exercerem atividades remuneratórias fora de casa, estando restrita aos afazeres            

domésticos, cuidado para com os filhos, pouco importando o controle de natalidade,            

implicando em famílias numerosas, contexto que hoje não mais se concebe para uma mulher              

contemporânea, que é tão protagonista quanto ao homem no comando da entidade familiar. 

Outro aspecto da família tradicional – mantido até hoje como dever atinente aos             

cônjuges/companheiros, como se assevera do Art. 1.5664 do Código Civil Brasileiro, era o             

dever da fidelidade com base na monogamia, ou seja, exigência de uma família pré-moldada              

pela sociedade, mencionado no Art. 1.5145 do Código Civil Brasileiro, na qual o casamento é               

composto por um homem e uma mulher – cuja exigência de diversidade de gêneros não mais                

faz parte de qualquer entidade familiar -, com uma concepção de dominação masculina e de               

que o relacionamento iria perdurar para o resto da vida. Entretanto, assim como a diversidade               

de gêneros, a afetividade pode desbordar a questão da monogamia, abarcando           

relacionamentos pluriafetivos ou poliafetivos, até porque não se concebe a discussão por            

ocasião do fim do relacionamento, de eventual culpado (cujos motivos dentre os quais se              

justificava o divórcio, estava a infidelidade). 

Nesse sentido, para Pontes de Miranda (apud ALVES, 2001, p. 75), existem duas             

questões que dizem respeito à monogamia, a primeira que leva a refletir que o casamento               

monogâmico trata-se de uma evolução histórica linear. Já a segunda, é que a monogamia é               

questão de ordem pública, embasando-se na organização social, ou até mesmo podendo ser             

mencionadas as questões morais. 

Entretanto, as uniões familiares acompanharam a evolução e dão margem para           

diversas interpretações doutrinárias e, por conta disso, a tradicional definição jurídica de            

família vem sendo superada. No que diz respeito a monogamia, Sherwin apud Zanon (2014,              

p. 1) menciona que “quando se fala em monogamia, não é mais possível dizer que ela é uma                  

regra, mas tende a ser uma escolha, seja ela casual ou não, em qualquer tipo de                

4(BRASIL.2002.S.P) Art. 1.566 . São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; II - vida em                  
comum, no domicílio conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos filhos; V - respeito e                    
consideração mútuos. 
5(BRASIL.2002.S.P) Art. 1.514 . O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. 
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relacionamento”. Já o termo família, vem sendo ampliado e evoluindo seus paradigmas e             

conceitos, deixando de lado a concepção “pai, mãe e filhos”, defendida até hoje pelas              

gerações mais experientes. 

Outrossim, no momento em que o afeto tornou-se protagonista no quesito em            

formação de família, as mulheres igualmente deixaram de ser “assujeitadas ao pai ou ao              

marido para tornarem-se sujeitos da própria vida. Com isso, elas foram deixando para trás a               

sua resignação histórica, caindo por terra o princípio da indissolubilidade do casamento. As             

mulheres, assim como os homens, têm desejos e direitos” como ressaltado por Farias e              

Rosenvald (2015, p. 38), passando o direito de família a enfatizar o vínculo afetivo e a                

solidariedade entre os indivíduos inseridos no núcleo familiar como princípios basilares deste            

ramo do direito, cujo esteio é a Carta Magna, em especial os artigos 1º6 e 3º7, os quais                  

preconizam a dignidade da pessoa humana como norte das entidades familiares. Nesse passo,             

prosseguem Farias e Rosenvald (2015, p. 38) 

 
O esteio e sustentáculo da família é o desejo, que por sua vez se traduz, e se                 
manifesta, muitas vezes, através do afeto. É nesse contexto histórico do declínio do             
patriarcalismo, da igualização de direitos entre homens e mulheres e no           
reconhecimento da subjetividade que o afeto tornou-se um valor jurídico, elevado à            
categoria de princípio. Portanto, o princípio jurídico da afetividade é o grande            
norteador de todo o Direito de Família Contemporâneo, ao lado, obviamente, do            
macroprincípio da dignidade da pessoa humana.  

 

Dessa forma, o direito de família foi sendo modificado a partir do momento em que a                

alteração CRFB/1988 “[...] passou a ser regido pela afetividade. Antes, o que era protegido              

era a instituição família; depois de 1988, o ser humano.” (DISITZER, 2020), destacando aqui              

novos valores e fatores que fizeram com que a sociedade seja modificada, como os aspectos               

sociais, costumes que deixaram de existir, fazendo com que naturalmente surgissem novos            

costumes, a igualdade de gêneros, paridade profissional – em tese, pois ainda há muito a ser                

evoluído na sociedade -, como na vida pessoal entre homens e mulheres, levando ainda em               

consideração a compreensão da sociedade quanto à moralidade de escolha sexual.  

6 (BRASIL.1988.S.P) Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e                
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a                  
soberania; II - a cidadania;  
III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo                      
político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou                  
diretamente, nos termos desta Constituição. 
7 (BRASIL.1988.S.P) Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir               
uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a                   
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos                 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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Por conta disso, a concepção de família passou a ser gerida pela afetividade, tanto              

que os vínculos de parentesco por afinidade persistem mesmo após o divórcio/dissolução de             

união estável, nos termos do artigo 1.5958 do CCB/2002, sendo inclusive causa impeditiva             

para casamento, tamanho vínculo que se estabelece entre os parentes em linha reta do              

ex-cônjuge/ex-companheiro. 

Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a família continua sendo o núcleo da             

sociedade, mas agora balizada por novos princípios, direitos, e novos costumes, o que antes              

não era aceito, hoje já é compreendido pela sociedade, “Sexo, casamento e reprodução já não               

são mais os esteios que sustentam o Direito de Família. Esses elementos desatrelaram-se. O              

casamento não é mais o que dá legitimidade e legitimação à sexualidade, e com o               

desenvolvimento da engenharia genética, não é mais necessário sexo para haver reprodução”,            

conforme destacam Farias e Rosenvald (2015), haja vista que a imagem do ser humano foi               

modificada e direitos foram conquistados pela minoria, os quais antes eram fustigados pela             

opressão do sistema patriarcal, surgindo novas entidades familiares, entre elas o poliamor,            

como será abordado no capítulo seguinte. 

 

2 – O POLIAMOR COMO REFLEXO DA LIBERDADE SEXUAL E UMA NOVA            

ENTIDADE FAMILIAR NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

O chamado poliamor, cuja semântica decorre dos termos poli – que tem o significado              

grego de vários ou muitos -, e amor – que advém do latim -, explica-se como uma “adoção de                   

relações monogâmicas consensuais” (O GLOBO, 2014), que tem todas as outras fomentações            

de uma relação comum (duradoura), com a exceção de que é vivida por mais de duas pessoas                 

(simultâneas).  

 
[...] no que tange ao enquadramento das relações jurídicas da família na pós-             
-modernidade, é fácil perceber, conforme observações feitas alhures, ter havido uma           
ampliação da dimensão familiar, captando valores e vivências subjetivas,         
construindo um diálogo fecundo com os ramos do conhecimento, assumindo um           
caráter plural, aberto, multifacetado..., gravitando ao derredor do afeto e da           
solidariedade recíproca (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 8). 
 

Nesse passo, as relações poliamorosas, ganham suma importância na sociedade e no            

ordenamento jurídico, com a intenção de corroborar que não existe mais um único conceito de               

8(BRASIL.2002. S.P) Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da                 
afinidade. § 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge                 
ou companheiro. § 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união                    
estável. 
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família, que continua em constante evolução, sendo construído, com base nos acontecimentos            

culturais, surgido “[...] nos anos oitenta, especialmente nos Estados Unidos, Alemanha e            

Reino Unido. O primeiro debate que se teve sobre tal relação familiar se deu em uma                

conferência internacional realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 2005” (PEIXOTO;          

ASSIS, p. 300).  

Em ato contínuo, a Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque (CATRACA            

LIVRE), no ano de 2016, reconheceu novos gêneros e sexualidades, ou seja, deixando de lado               

o enraizamento da família monogâmica (heterossexual, matrimonialista), e assim dando          

origem as diversidades, inclusive ao poliamor. Tal contexto, a propósito, já estava amparado             

pela Carta Magna de 1988 que, em seu no artigo 5º9, traz a redação de que “todos somos                  

iguais perante a lei [...] sem distinções [...]”, sem intervenção na vida íntima da sociedade,               

cabendo assim o livre arbítrio a cada indivíduo, inclusive no que tange a formação (ou não) de                 

uma família e, se nada infringe a lei, não cabe ao Estado interferir nessas escolhas. 

Contudo, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já há uma             

evolução constante da imagem do ser humano como entidade jurídica ornamental, tanto no             

âmbito internacional como nacional, destacando o indivíduo com liberdade, livre de           

discriminações, enfatizando a dignidade humana, como destaca a redação do artigo XVI10,            

concebendo o direito a “contrair matrimônio e fundar uma família”, bastando as partes             

envolvidas estarem de acordo, tanto na união como na dissolução. 

Nesse passo, em âmbito nacional, conforme já mencionado anteriormente, a          

CRFB/1988 elencou a família como sendo a base da sociedade, conforme estipula o art. 22611               

e, ratificado por Tartuce (2020, p. 48) como “celula mater”, cabendo ao Estado protegê-la.              

Entretanto, justamente aqui está a ambiguidade e motivação da presente pesquisa: proteger            

quais famílias? Haja vista que a partir do momento em que uma família contemporânea, cujos               

requisitos necessários para que seja oficializada a relação, não é reconhecida pelo Estado - o               

qual não permite sequer que seja tal união registrada em cartório -, não se está diante de uma                  

discriminação? Qual é a diferença desta entidade familiar para as demais? 

Sobre o assunto, DIAS (2020, p. 57) destaca que, “Apesar de garantido um punhado              

9 (BRASIL.1988.S.P) Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se                
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à                   
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos                   
termos desta Constituição; [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,                    
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
10 (BRASIL.1948.S.P) Art. XVI - Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça,                 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos                 
em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 
11(BRASIL.1988.S.P) Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
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de direitos ao cidadão [grifo do autor], a quem faz referência 12 vezes, é da família [grifo                 

do autor] que a Constituição fala 21 vezes, a evidenciar que a maior preocupação é com a                 

família e não com os seus integrantes.” Tal constatação evidencia que a família é o centro da                 

sociedade; contudo, apesar disso, o poliamor sofre restrições em seus direitos, tal como             

outrora igualmente sofreram as uniões homoafetivas, as quais trilharam um tortuoso caminho            

até seu reconhecimento pelo Estado, inclusive sob a forma de casamento (Resolução            

175/201312, do CNJ), somando-se a outras entidades familiares já reconhecidas como união            

estável e a família monoparental, entre outras.  

Assim, apesar das lutas cada vez mais visíveis, de diversos movimentos, como o             

feminismo, trangeneros, gays, lésbicas, entre outros, denota-se que os adeptos do poliamor            

ainda terão uma caminhada árdua pela frente, de modo a que tenham seus direitos respeitados               

no que tange a conquista da igualdade de vida social, como refere Barroso (2010, p. 24):  

 
A autonomia é o elemento ético da dignidade, ligado à razão e ao exercício da               
vontade na conformidade de determinadas normas. A dignidade como autonomia          
envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito do           
indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente sua             
personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas existenciais           
sem imposições externas indevidas. Decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho,          
ideologia e outras opções personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo           
sem violar sua dignidade. 
 

Vale ressaltar, que o estudo do poliamor, propicia a discussão de um ‘leque’ de              

direitos e novas organizações sociais, enfatizando a liberdade dos envolvidos na relação, “um             

casamento, hoje, é entre pessoas, não entre homem e mulher. Tirou-se aquela ideia do              

casamento como instituição e passou a proteger as partes, que são as pessoas que estão no                

casamento. Se tem afeto, então existe casamento. Do mesmo modo, pode haver afeto entre              

três ou mais pessoas” (MARQUES, 2015, p. 17), e como podem construir uma nova              

dimensão de relacionamento, haja vista que há a identificação de sentimentos e emoções entre              

os componentes da entidade familiar, como destaca Lins (2012, p. 242): 

 
[...] a busca da individualidade caracteriza a época em que vivemos; nunca homens e              
mulheres se aventuraram com tanta coragem em busca de novas descobertas, só que,             
desta vez, para dentro de si mesmos. Cada um quer saber quais são suas              
possibilidades, desenvolver seu potencial. Esse tipo de amor propõe o oposto disso -             
a fusão de duas pessoas -, o que começa a deixar de ser atraente. O amor romântico                 

12 (BRASIL.2013.S.P) Resolução 175/2013 - Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de               
habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de                
mesmo sexo. Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz                 
corregedor para as providências cabíveis. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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começa a sair de cena levando com ele a sua principal característica: a exigência de               
exclusividade. Sem a ideia de encontrar alguém que lhe complete, abre-se um espaço             
para novas formas de relacionamento amoroso, com a possibilidade de se amar e de              
se relacionar sexualmente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

 

De certa forma, no poliamor tem-se uma relação afetiva simultânea entre várias            

pessoas que estão envolvidas e que concordam com esse estilo de vida, o que não significa                

envolvimento com diversas pessoas diferentes - com ou sem o consentimento do(a)            

companheiro(a) -, pois isso não se trata de poliafetividade, e sim de um relacionamento              

aberto, ou até mesmo quando não há o consentimento, já se trata de infidelidade. Poliamor, é                

o envolvimento com as mesmas pessoas, podendo até residirem juntas, levando uma vida de              

casados, porém com o número de integrantes maior do que uma vida a dois. Como menciona                

Sales (2015) 

 
Tem como objetivo múltiplas relações afetivas, normalmente com envolvimento         
profundo e planejando de longo prazo. Os adeptos não costumam adicionar ao            
acordo da relação à possibilidade de terem relações informais [...]. Tendem a morar             
juntos, em trio, quarteto, quinteto, ter filhos e apresentar os dois ou mais             
companheiros para a família. 

 

Vê-se dessa forma, que o poliamor é uma mistura de sentimentos e pessoas, de              

diferentes raças, crenças, nada mais importa - religião, cor da pele, histórico familiar -, apenas               

o que prevalece é o amor e respeito, o que passou a ter grande relevância foi o ser humano, os                    

indivíduos estão ligados hoje não mais pelo romantismo, e sim pela afetividade, respeitando             

suas escolhas, dignidade humana, orientação sexual, sem discriminações, apenas respeito. 

No que diz respeito ao afeto, menciona Tartuce (2020, p. 44): 

 
O afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal fundamento das relações            
familiares. Mesmo não constando a expressão afeto [grifo do autor] do Texto Maior             
como sendo um direito fundamental pode-se afirmar que ele decorre da valorização            
constante da dignidade humana e da solidariedade, daí redundando a          
socioafetividade. 
 

Nesse passo, a questão da socioafetividade - definido por Lobo (2014, p. 25) “como              

fato social (sócio) e a incidência do princípio normativo (afetividade)” -, e as famílias              

modernas, cujas relações de amores, estão sempre à frente da legislação – situação que exige               

do legislador a positivação de normas, de acordo com os costumes e fatos da sociedade -,                

implica em um contexto que invariavelmente gera conflitos, como está ocorrendo com            

famílias poliafetivas, haja vista que as normas não conseguem acompanhar os fatos da             
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sociedade, e o mínimo que se espera do legislador é que não ocorra a discriminação/exclusão               

de determinadas famílias, simplesmente porque o Estado não as reconhece. 

A propósito e a título de ilustração do caminho que será percorrido pela família              

poliafetiva até seu reconhecimento, pode-se fazer uma analogia com as uniões estáveis            

homoafetivas, a qual se tem por registro de que a primeira escritura pública de união               

homoafetiva foi lavrada no ano de 2001, pela Tabeliã Fernanda Leitão responsável pelo 15º              

Ofício de Notas Tabelionado de Notas do Rio de Janeiro (DISITZER, 2020), ocasião em              

referiu ter sido alvo de muitas críticas, “Diziam que era ilegal e eu rebatia afirmando que não                 

era, que, no máximo, iríamos discutir aquele assunto numa ação no Judiciário” [...] e que “Em                

2011, quando o Supremo reconheceu a união homoafetiva, passou a denominar essa certidão             

como união estável, independentemente da orientação sexual das partes”.  

Entretanto, no tocante ao poliamor, as dificuldades não serão menores comparadas a            

união homoafetiva, ou quiçá até maiores, haja vista que o CNJ proibiu os Cartórios              

Tabelionatos de Notas de lavrarem escrituras públicas declaratórias de poliafetividade (Pedido           

de Providência nº 0001459-08.2016.2.00.0000), ignorando totalmente o fato de que tais           

famílias existem, agora alheias a toda a proteção estatal, o que denotaria um debate maior na                

sociedade, como bem destacou a própria Tabeliã Fernanda Leitão “Como tabeliã, não me cabe              

questionar. Como cidadã, entendo que a discussão sobre o tema carece de um debate mais               

amplo” (DISITZER, 2020). 

Dessa forma, inequivocamente a legislação no âmbito de direito de família, “anda a             

passos lentos”, em que pese a sociedade evolua em outra dimensão, pois ainda não há               

possibilidade de realizar-se tal registro em cartório, tampouco por meio judicial, mas as             

famílias poliafetivas existem e são discriminadas pelo Estado, tal qual o foram os casais              

homoafetivos até a virada do século. Resta saber temporalmente, quando haverá o            

reconhecimento das relações poliafetivas pelo direito brasileiro, pois hoje estão proibidas de            

fazê-lo, conforme decisão do CNJ, vivendo a margem da sociedade.  

Nesse sentido, há que se ter uma criticidade ao legislador, pois a mesma lei que               

ampara, dá liberdade, respeito, dignidade, igualdade, proíbe (no sentido de direitos) que            

cartórios lavrem uma escritura pública declaratória de uma relação, cerceando o           

reconhecimento de uma entidade familiar, sendo ambígua, para tudo que é novo, fora do              

padrão majoritário.  

Sobre o assunto, Peixoto refere: 
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O principal desafio é reconhecer a legitimidade desses novos tipos de famílias, que             
precisam dessa oficialização para ter seus direitos jurídicos, previdenciários, entre          
outros, garantidos. Quando o Estado e a sociedade não reconhecem essas famílias            
como legítimas (por diferentes motivos), devido ao conflito entre os valores antigos            
e o estabelecimento de novas relações, acabam estimulando alguns modos de vida e             
desestimulando outros. No entanto, isso acaba oferecendo proteção e vantagens para           
uns em detrimento de outros (PEIXOTO; ASSIS, 2018, p. 301). 

 

Tudo isso revela que, apesar de todas as garantias constitucionais e da própria             

liberdade sexual conquistada pós CRFB/1988, o poliamor enfrenta resistência por parte do            

legislador e também pelo judiciário, haja vista que o próprio CNJ proibiu que Notários e               

Tabeliães lavrem escrituras públicas de reconhecimento destas entidades familiares, o que vai            

na contramão da própria sociedade, infringindo de certa forma, os preceitos constitucionais da             

dignidade da pessoa humana e da livre concepção de família, como será objeto de análise no                

tópico seguinte. 

 

3 - A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO          

POLIAMOROSAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, INOBSTANTE A        

DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

Como visto anteriormente, o poliamor é uma modalidade afetiva, com foco no            

pluralismo e concomitância de relações amorosas, com consentimento de todos os envolvidos.            

Contudo, não há previsão legal no sistema vigente para essa forma de entidade familiar,              

implicando em uma marginalização dessas pessoas, que estão desprotegidas e excluídas do            

sistema jurídico, apesar da CRFB/1988 serem garantista, o assunto ainda necessita uma maior             

discussão, tal qual ocorreu com a união estável nos idos da década de 1980/1990, que               

culminou com o reconhecimento desta entidade familiar, hoje tão difundida na sociedade. 

Sobre o assunto, Bastos (2014, p. 264) destaca que “é imprescindível que tenhamos             

julgamentos pioneiros que sejam norteadores de novos posicionamentos e novas alternativas           

para que o Poder Judiciário possa encontrar respostas justas aos casos concretos, realizando             

uma atualização do Direito aos contextos sociais”.  

Igualmente, Farias refere que: 

 
O sistema jurídico do Brasil não contém qualquer dispositivo expresso acerca do            
poliamorismo [...] Todavia, a jurisprudência vem assumindo um papel         
recrudescente, negando proteção e direitos ao poliamor, a partir do tratamento que            
foi historicamente emprestado ao concubinato. Um lapso, equívoco, que precisa ser           
reparado. (IBDFAM. 2017 apud FARIAS, 2017) 
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Vale ressaltar que a família tem direito à dignidade, ao respeito, à liberdade, não              

podendo ser oprimida, discriminada, conforme estabelece a CRFB/1988 em seu art. 22713.            

Porém, com base em tudo que foi discutido, e inobstante as lutas por direitos e garantias às                 

diversidades, vê-se que isso está longe de acontecer, pois que não houve ainda qualquer              

alteração legislativa no sentido de admissão da nova entidade familiar, tampouco a            

jurisprudência tem mostrado vontade em debater o tema, restrito à doutrina e a pesquisa,              

capazes de adequar a norma ao fato social, o que vem ocorrendo (TARTUCE, 2020, p. 61). 

Prova disso, é que a questão foi levada à esfera do Conselho Nacional de Justiça –                

CNJ, tanto que no dia 26 de junho de 2018, o plenário decidiu, por meio de votação, que não                   

seria permitido aos Cartórios Tabelionatos de Notas realizar um registro de oficialização de             

união poliafetiva, tendo como marco um pedido de providências iniciado em 2016, a partir da               

lavratura de escritura pública de união estável de uma família poliamorosa em São Paulo. 

A propósito, importante trazer a ementa do Pedido de Providências n.           

0001459-08.2016.2.00.0000, o qual foi julgado pelo CNJ, tendo como Requerente:          

Associação de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS e Requerido: Terceiro Tabelião              

de Notas e Protesto de Letras e Títulos de São Vicente-SP e do Tabelião de Notas e de                  

Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Tupã-SP e, que julgou a questão, que, apesar da                 

longa ementa, é de suma importância para a presente pesquisa, motivo pelo qual é trazida na                

íntegra: 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. UNIÃO ESTÁVEL POLIAFETIVA. ENTIDADE       
FAMILIAR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FAMÍLIA.    
CATEGORIA SOCIOCULTURAL. IMATURIDADE SOCIAL DA UNIÃO      
POLIAFETIVA COMO FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE VONTADE.      
INAPTIDÃO PARA CRIAR ENTE SOCIAL. MONOGAMIA. ELEMENTO       
ESTRUTURAL DA SOCIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA      
DE UNIÃO POLIAFETIVA. LAVRATURA. VEDAÇÃO. 1. A Constituição        
Federal de 1988 assegura à família a especial proteção do Estado, abarcando suas             
diferentes formas e arranjos e respeitando a diversidade das constituições familiares,           
sem hierarquizá-las. 2. A família é um fenômeno social e cultural com aspectos             
antropológico, social e jurídico que refletem a sociedade de seu tempo e lugar. As              
formas de união afetiva conjugal – tanto as “matrimonializadas” quanto as “não            
matrimonializadas” – são produto social e cultural, pois são reconhecidas como           
instituição familiar de acordo com as regras e costumes da sociedade em que             
estiverem inseridas. 3. A alteração jurídico-social começa no mundo dos fatos e é             
incorporada pelo direito de forma gradual, uma vez que a mudança cultural surge             
primeiro e a alteração legislativa vem depois, regulando os direitos advindos das            
novas conformações sociais sobrevindas dos costumes. 4. A relação “poliamorosa”          
configura-se pelo relacionamento múltiplo e simultâneo de três ou mais pessoas e é             

13(BRASIL.1988.S.P) Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente                  
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à                   
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além                
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
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tema praticamente ausente da vida social, pouco debatido na comunidade jurídica e            
com dificuldades de definição clara em razão do grande número de experiências            
possíveis para os relacionamentos. 5. Apesar da ausência de sistematização dos           
conceitos, a “união poliafetiva” – descrita nas escrituras públicas como “modelo de            
união afetiva múltipla, conjunta e simultânea” – parece ser uma espécie do gênero             
“poliamor”. 6. Os grupos familiares reconhecidos no Brasil são aqueles          
incorporados aos costumes e à vivência do brasileiro e a aceitação social do             
“poliafeto” importa para o tratamento jurídico da pretensa família “poliafetiva”. 7. A            
diversidade de experiências e a falta de amadurecimento do debate inabilita o            
“poliafeto” como instituidor de entidade familiar no atual estágio da sociedade e da             
compreensão jurisprudencial. Uniões formadas por mais de dois cônjuges sofrem          
forte repulsa social e os poucos casos existentes no país não refletem a posição da               
sociedade acerca do tema; consequentemente, a situação não representa alteração          
social hábil a modificar o mundo jurídico. 8. A sociedade brasileira não incorporou a              
“união poliafetiva” como forma de constituição de família, o que dificulta a            
concessão de status tão importante a essa modalidade de relacionamento, que ainda            
carece de maturação. Situações pontuais e casuísticas que ainda não foram           
submetidas ao necessário amadurecimento no seio da sociedade não possuem          
aptidão para ser reconhecidas como entidade familiar. 9. Futuramente, caso haja o            
amadurecimento da “união poliafetiva” como entidade familiar na sociedade         
brasileira, a matéria pode ser disciplinada por lei destinada a tratar das suas             
especificidades, pois a) as regras que regulam relacionamentos monogâmicos não          
são hábeis a regular a vida amorosa “poliafetiva”, que é mais complexa e sujeita a               
conflitos em razão da maior quantidade de vínculos; e b) existem consequências            
jurídicas que envolvem terceiros alheios à convivência, transcendendo o         
subjetivismo amoroso e a vontade dos envolvidos. 10. A escritura pública           
declaratória é o instrumento pelo qual o tabelião dá contorno jurídico à manifestação             
da vontade do declarante, cujo conteúdo deve ser lícito, uma vez que situações             
contrárias à lei não podem ser objeto desse ato notarial. 11. A sociedade brasileira              
tem a monogamia como elemento estrutural e os tribunais repelem relacionamentos           
que apresentam paralelismo afetivo, o que limita a autonomia da vontade das partes             
e veda a lavratura de escritura pública que tenha por objeto a união “poliafetiva”. 12.               
O fato de os declarantes afirmarem seu comprometimento uns com os outros perante             
o tabelião não faz surgir nova modalidade familiar e a posse da escritura pública não               
gera efeitos de Direito de Família para os envolvidos. 13. Pedido de providências             
julgado procedente (BRASIL, 2018, p. 1 e 2). 
 

Importante destacar que o acórdão está disponível na WEB, com 52 laudas, tendo             

dela participado dez Ministros, cuja votação não foi unânime, pois cinco emitiram voto pela              

procedência da providência, um votou pela improcedência da providência, e, por fim, quatro             

votaram parcialmente procedente, escancarando a enorme divergência no entendimento do          

assunto em tela. 

Cabe destacar que a título de fundamento legal, a ADFAS (autora do pedido)             

entendeu que não se trata de formação de família, “procura validar relacionamentos com             

formação poligâmica e que todas as tentativas de ampliação das entidades familiares para             

acolhimento da poligamia são contrárias ao §3º do art. 226 da CF/88”, e que a lavratura                

deveria ser considerada inconstitucional, com justificativas de que “falta de eficácia jurídica e             

violação a) dos princípios familiares básicos; b) das regras constitucionais sobre família; c) da              

dignidade da pessoa humana; d) das leis civis; e e) da moral e dos costumes brasileiros.” 

 



17 
 

Impende destacar que tal entendimento foi acolhido pela maioria dos julgadores,           

sendo pertinente a transcrição de parte do voto do Relator Ministro João Otávio de Noronha,               

cujo argumento apresentado consubstancia-se no respeito à monogamia, conforme extrai-se          

do seu voto:  

 
Os declarantes podem afirmar seu comprometimento uns com os outros, mas o fato             
de declará-lo perante o tabelião não faz surgir nova modalidade familiar. A posse da              
escritura pública não gera efeitos de Direito de Família para os envolvidos. Eventual             
pagamento de alimentos ou partilha de bens, por exemplo, estariam na esfera de             
liberalidade das partes: o direito não decorre da lei, como acontece para as formas              
familiares social e juridicamente reconhecidas. Não se nega o papel jurídico do afeto             
como substrato da formação familiar, mas nem toda relação afetiva representa           
família. A escritura pública não tem o condão de criar direitos e uma nova              
estrutura familiar não se cria por mera declaração de vontade [grifo original]            
(BRASIL, 2018, p. 13). 

 

O relator – cujo voto foi acompanhado pela maioria de seus pares -, refere que a                

despeito do poliamor existir e, como tal pode ser considerado uma nova forma de amar, não                

acredita que seja uma nova modalidade de família, enfatizando que, por mais que houvesse a               

aprovação do registro público de uma união poliafetiva, nada teria de direitos iguais a uma               

família com declaração de união estável, partilha de bens, pensão, herança, afastando assim os              

direitos elencados no CCB/02 e na CRFB/88 no que diz respeito à família, a dignidade da                

pessoa humana, e assim por diante, ignorando completamente os princípios constitucionais e            

infraconstitucionais que dão azo ao direito de família. 

Outrossim, na mesma linha de pensamento, foi o voto do Ministro Valtércio de             

Oliveira, cuja transcrição do voto é pertinente: 

 
O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera afeição entre os                
indivíduos [grifo original], 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, 2018, p. 16). 

 

Percebe-se pela manifestação, que o Ministro Valtércio, destaca que não existe           

família que se forma a partir do afeto, mas apenas em decorrência de uma identificação – ou                 

como ele complementa, “um vínculo inquebrável” -, conceituando família apenas a           

monogâmica, ignorando completamente o poliamor, discriminando-as, inobstante o amor         
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existente entre os seus integrantes, que buscam um projeto de vida em comum em um núcleo                

familiar, no qual há vínculos duradouros  

Contudo, voto dissidente surgiu como o do Ministro Luciano Frota, que reconheceu            

o poliamor como uma entidade familiar, sustentando que: 

 
Entretanto, levando em conta exatamente a impossibilidade do nosso sistema          
jurídico de abrigar todas as situações fáticas possíveis construídas no mundo real, o             
egrégio STF, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade            
entre os sexos, da liberdade individual e da segurança jurídica, reconheceu, no            
julgamento da ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF, como entidade familiar a união de             
pessoas do mesmo sexo, vedando condutas discriminatórias de gênero e de           
orientação sexual (BRASIL, 2018, p. 30). 

 

Ao depois, todo o seu voto tem como fundamento a CRFB/1988, que estabelece a              

dignidade da pessoa humana como cerne de todo o arcabouço jurídico, pois é um princípio               

fundamental, do qual decorrem muitos direitos e garantias, como autonomia de vontade,            

liberdade sexual, direito à intimidade, entre outros tantos, entendendo que o art. 226 da Carta               

Magna não aponta um rol taxativo para as entidades familiares, não descartando a pluralidade              

de outras entidades. 

Tal entendimento, apesar de isolado, revela a necessidade de que as leis estejam de              

acordo com as demandas sociais, gerando uma conexão direta e legítima da função do direito               

com a sua aplicabilidade, ocorrendo assim um envolvimento entre sociedade e legislador, uma             

aproximação, e não um afastamento, que é o que acontece, devido a falta de atualização, e                

contradições na norma, implicam em conflito entre Estado e Sociedade, o que vai de encontro               

ao propósito de um sociedade harmônica e colaborativa. 

Segundo Dias (2020, p. 59): 

 
A partir do transbordamento dos princípios constitucionais para todos os ramos do            
Direito, passou-se a enfrentar o problema do conflito de princípios [grifo do autor]             
ou colisão de direitos fundamentais [grifo do autor]. Nessas hipóteses – que não             
são raras, principalmente em sede de Direito das Famílias –, imperioso invocar o             
princípio da proporcionalidade [grifo do autor], que prepondera sobre o princípio           
da estrita legalidade. Não cabe a simples anulação de um princípio para a total              
observância do outro. Os princípios se harmonizam na feliz expressão “diálogo das            
fontes”. 

 

Conforme a autora, deve ocorrer uma harmonia entre as partes – que no caso em               

questão não são réu e autor, e sim entre sociedade versus Legislativo -, pois já ocorreu a                 

atualização cultural da sociedade, cabendo apenas ao Legislador, entender que já não é mais              

tão raro encontrar famílias poliamorosas. Gize-se que tal evolução já ocorreu com as             
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chamadas famílias paralelas ao casamento, que nada mais é do que uma família poliafetiva,              

porém sem o consentimento de uma das partes, como se observa da ementa extraída da página                

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo processo é oriundo da                 

Comarca de Novo Hamburgo/RS e a decisão ocorrida em 2010, ou seja, há dez anos: 

 
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO.      
RECONHECIMENTO. PARTILHA. "TRIAÇÃO". ALIMENTOS PARA     
EX-COMPANHEIRA E PARA O FILHO COMUM. Viável reconhecer união         
estável paralela ao casamento. Precedentes jurisprudenciais. Caso em que restou          
cabalmente demonstrada a existência de união estável entre as partes,          
consubstanciada em contrato particular assinado pelos companheiros e por 03          
testemunhas; e ratificada pela existência de filho comum, por inúmeras fotografias           
do casal junto ao longo dos anos, por bilhetes e mensagens trocadas, por existência              
de patrimônio. (BRASIL, 2010). 

 

Conforme denota-se da apelação cível e da doutrina de Dias – acima destacada -,              

alguns direitos são anulados para que outros prevaleçam, e é o caso do art. 1.72714 CC, que                 

diz respeito ao concubinato, relação havida entre pessoas impedidas do casamento, cujo            

relacionamento é reconhecido pelo Estado e pela sociedade, tal como o é a relação de união                

estável paralela ao casamento (há anos, diga-se de passagem), o que se assemelha a um               

relacionamento simultâneo, quase um poliamor – a depender do conhecimento por parte de             

todos os envolvidos -, cabendo ao Legislativo e ao Judiciário, reavaliarem a questão, pois do               

contrário estarão punindo e deixando a margem da sociedade núcleos familiares que,            

conforme Dias (2020, p. 59): 

 
Não merecem ficar fora do âmbito do direito das famílias. São relações que geram              
efeitos, principalmente quando existem filhos ou aquisição de patrimônio. Não lhes           
outorgar qualquer efeito, atenta contra a dignidade dos partícipes e dos filhos            
porventura existentes.  

 

Infere-se assim, que urgem mudanças tanto na legislação brasileira como a própria            

revisão do entendimento do CNJ, no tocante ao reconhecimento do relacionamento           

poliafetivo, não podendo essa relação restar afeita a completa marginalização por parte do             

Estado, mesmo sabedor de que esse núcleo existe, ignorando-o como uma entidade familiar,             

indo na contramão de todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito de             

Família, quais sejam dignidade das partes, o afeto como lastro da entidade familiar pautado              

pela convivência pública, contínua e duradoura, utilizando de conceitos já ultrapassados para            

14 (BRASIL.2002.S.P) Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato. 
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manter o poliamor a margem da sociedade, que hoje tanto preza pela não discriminação e a                

(re)inclusão de todos numa sociedade democrática, livre e igualitária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa objetivou analisar até que ponto há relevância na proibição da             

lavratura de escrituras públicas de união poliamorosa em cartórios, decisão proferida pelo            

Plenário do Conselho Nacional de Justiça, após ser provocado pela Associação de Direito de              

Família e das Sucessões. 

Para isto, o primeiro capítulo trouxe um breve histórico da evolução da família, a              

partir da mudança de paradigma da mulher perante a sociedade, bem como a luta das               

entidades familiares modernas, evidenciando que as famílias, atualmente, são integradas por           

pessoas de direitos fundamentais, com sua condição de vulnerabilidade e desenvolvimento           

reconhecida pela CRFB/88 e no CC/02. Ademais, houve ênfase na abordagem sobre os             

princípios da dignidade humana – sem dúvida um norte quando esse tema vem à tona - e o                  

princípio da afetividade – o qual desfaz a visão de entidade familiar monogâmica.             

Posteriormente, demonstrou-se, através da doutrina e da legislação, a importância da           

igualdade de gênero, bem como a diversidade de entidades familiares, que buscam a             

satisfação dos integrantes que dela fazem parte.  

Já o segundo capítulo abordou sobre o atual conceito de família e o poliamor como               

uma nova entidade familiar, baseado no respeito e afeto entre seus integrantes, superando a              

ideia da família patriarcal, destacando que não há mais o poder soberano dos pais frente aos                

filhos, tampouco estes são objetos de domínio e submissão aos poderes daqueles. Entretanto,             

inobstante os avanços significativos quanto aos direitos de entidade familiares e os integrantes             

que dela fazem parte, é inegável que ainda tais cidadãos tenham seus direitos violados, e se                

encontrem em situações que as colocam em desigualdade, estando a margem da sociedade,             

desamparadas pelo Estado, privados de reconhecimento, direitos e garantias. 

Isso revela que nem sempre o Poder Judiciário vem a favor da sociedade e suas               

novas formas de constituir família, ignorando os direitos do indivíduo como dignidade            

humana, autonomia de vontade, o que foi objeto de análise no capítulo terceiro, enfatizando as               

formas de intervenções do Estado em relação a formação de família, com intuito de              

resguardar a monogamia, restando por proibir a lavratura de novas entidades familiares,            

quando houver pluralidade de integrantes. 
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Entretanto, apesar do caminho para reconhecimento desta entidade familiar ser          

tortuoso, experiências anteriores servem de estímulo para que não haja esmorecimento do            

poliamor, como por exemplo o reconhecimento da união homoafetiva, hoje autorizada           

inclusive para fins de casamento, após o Pedido de Provimento nº           

0001459-08.2016.2.00.0000, servindo assim de alento para que no futuro sejam permitidos os            

registros da união poliamorosa, pois como fora demonstrado no desenvolvimento da presente            

pesquisa, o conceito de família vem sendo atualizado a cada século, de acordo com a cultura,                

fatos e com novas formas de entidades familiares, enfatizando o afeto como determinante para              

a formação de uniões. 

Outrossim, a partir da análise dos votos, constatou-se que por ocasião do julgamento             

do instrumento, que os Ministros do Conselho Nacional de Justiça tiveram como norte o art.               

226, §3º do CC/02, fundamentando que poliamor não se tratava de entidade familiar, pois              

envolve pluralidade das partes, o que iria de encontro a ideia monogâmica da relação familiar,               

ignorando completamente os princípios e garantias constitucionais que poderiam incluir o           

registro do poliamor como entidade familiar, a qual contempla a identificação das partes e os               

projetos duradouros e conjuntos de seus integrantes, assim como o princípio da dignidade             

humana, liberdade de escolha, e principalmente o princípio da afetividade que não foi levado              

em consideração por ocasião do julgamento, revelando assim um cunho discriminatório e total             

desrespeito às diversidades, o qual urge que seja revisto, para a inclusão, com a maior               

brevidade possível do poliamor como uma dentre tantas entidades familiares reconhecidas           

pelo Estado. 
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