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Poliamorismo: Famílias simultâneas e a busca pelo direito de amar 
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Epígrafe: A menos que modifi quemos a nossa maneira de pensar, não seremos 
capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos 

a ver o mundo - Albert Einstein

RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma nova forma de relacionamento 
em discussão nos países em que detém como cultura predominante a 
monogamia, ou seja, discute-se sobre o poliamorismo ou poliamor. Assim, 
imperioso trazer à baila a origem do termo em discussão, sua distinção da 
traição bem como o entendimento da psicologia em amparo na civilização 
moderna e os polirelacionamentos inserido na sociedade evolutiva. Logo, por se 
tratar de um uma cultura não muito bem recebida atualmente, tornou-se forçoso 
discutir no atual estudo de suas formas tal como suas distinções da poligamia. 
Forçoso ainda, inserir nesta ceara, a aplicabilidade e o nível de aceitação dos 
polirelacionamentos no Direito Brasileiro na pratica e como são tratados no 
âmbito jurídico inclusive no Superior Tribunal de Justiça.
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INTRODUÇÃO

 A monogamia é a forma de cultura mais aceita em nossa sociedade 
ocidental, é uma condição de vida de uma pessoa monogâmica, ou seja, quando 
alguém escolhe um (a) único (a) parceiro (a) a qual irá se relacionar durante 
sua vida toda ou em um certo período. Entretanto, indo contra essa forma de 
relacionamento, existe os adeptos ao poliamorismo.
 Poliamorismo ou poliamor (do grego – poli = muitos ou vários, e do latim 
– amoré = amor) trata-se da possibilidade de um relacionamento simultâneo 
entre três ou mais pessoas com anuência de todos envolvidos, o qual será 
denominado polirelacionamentos. Essa relação tem como fonte a poligamia, ou, 
a não monogamia.
 O conceito de poliamor não é unânime, porém há pontos em comum: o 
consenso, a liberdade e a honestidade (Tavares e Souza, 2017). Com efeito, 
cabe destacar o conceito de poliamor segundo Pablo Stolze (2008, p. 51-61)

O poliamorismo ou poliamor, teoria psicológica que começa a 
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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 aberta.

 A priori, temos a necessidade da concomitância dos relacionamentos 
diante da anuência de todos os envolvidos, uma vez que, é o fator que distingue 
o poliamor da traição, não ferindo assim a fi delidade conjugal. Tratando se de 
traição, a terceira pessoa a compor de forma não concedida por uma das partes, 
pode acabar por ser objetifi cada, sendo está obrigada a adaptar-se à rotina do 
casal monogâmico (que já existia), mas no mesmo momento, não o integrando, 
sendo tão somente uma pessoa secundaria nesta relação.
 No poliamor não existe o conceito de traição. Traição, na opinião dos 
praticantes do poliamor, é sinônimo de posse, e amor verdadeiro não requer 
possessividade e sim liberdade (Tavares e Souza, 2017). Assim, tratar o adultério 
como poliamorismo acaba por denegrir a imagem daqueles que a aderiram como 
forma de vida com real consistência.
 Dessarte, conceitos éticos e morais são postos a prova neste modo de 
relacionamento, sendo de vultuosa importância a maturidade para a conciliação 
de uma relação onde há mais de três pessoas.
 Do ponto de vista dos psicólogos, trata-se uma escolha amorosa 
responsável, com mais de um parceiro (a), em que todos os envolvidos estão 
cientes e confortáveis na relação. No geral abarca relações emocionais com 
múltiplos indivíduos de forma intelectual, sentimental ou sexual (Mota, 2017).
 A grande problematização entorno, encontra-se na romantização da 
monogamia e consequentemente a repulsa de todo e qualquer relacionamento 
que venha se distinguir-se. Todavia, com o surgimento de novas formas de amor 
e relacionamento, os polirelacionamentos vem evoluindo continuamente na 
aceitação e empatia na sociedade.
 Nessa senda, o Direito caminha junto a evolução social, sendo de grande 
discussão no âmbito jurídico, a relações de três pessoas de forma concomitantes 
e com anuência dos envolvidos.

1. FORMAS DE POLIAMOR

 Por se tratar de uma forma de relacionamento de que pouco se conhece, 
cumpre-se trazer sua abrangência e suas diferentes formas.

• Polifi delidade: a possibilidade de se envolver sexualmente de 
diversas formas, porém, tão somente com pessoas de um determinado 
grupo amoroso.
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• Relacionamento Mono- Poli: caracterizado por um dos membros 
ser monogâmico, mas com a aceitação da poligamia e a pratica de 
relacionamentos externos de seu parceiro (a).
• Relação de grupo: todos os envolvidos são parte de uma mesma 
família, compartilhando assim todos os membros das responsabilidades 
com a mesma.
• Sub-relacionamento: serão distintas as relações primarias das 
secundarias, sendo que ambas relações há conhecimento de todos os 
envolvidos.
• Poligamia: trata-se de quando uma pessoa cria laços matrimoniais 
com várias pessoas ao mesmo tempo. Poliandria3  ou poliginia4, havendo 
o consentimento de todos os envolvidos.

 Imperioso destacar que poligamia não se confunde com poliamor, uma vez 
que, apesar de se basearam nas mesmas estruturas, há uma diferença crucial. A 
poligamia requer o estabelecimento de um vínculo legal e socialmente aceito. Por 
outro lado, o poliamor se baseia na vontade dos membros não havendo nenhum 
tipo de compromisso legal. Quase como a diferença entre um casamento e um 
casal vivendo lado a lado (Damasceno,2017).

2. POLIAMOR NO DIREITO BRASILEIRO

 As relações familiares são complexas, principalmente por vivermos em um 
país tradicionalmente religioso, onde não se admite a pluralidade de cônjuges. 
O direito foi moldado, intrinsecamente nessa fi losofi a, uma vez que legislou e 
não abriu margem para essa possibilidade que está cada dia mais presente na 
sociedade, não só brasileira como mundial.
 Mesmo com o relevante tema para a sociedade, existem poucas 
jurisprudências sobe o assunto, é entendimento de Ferrarini:

A simultaneidade, levando-se em conta a ausência de um a priori 
normativo que a defi na, é caracterizada como situação de fato. Por 
não ser identifi cada no sistema jurídico positivado, está no assim 
denominado âmbito do “não direito”. Ocorre que isso não tem o 
condão de signifi car irrelevância para o Direito. A partir da abertura 
operada pelos princípios, que fazem a mediação entre a exterioridade 
do sistema (de onde emerge a simultaneidade familiar) e as regras 
a ele interiores, a simultaneidade familiar adquire relevância jurídica 

3 Diz-se do casamento de uma mulher com vários homens, ao mesmo tempo. Difere da 
poligamia, que é o casamento de pessoas de ambos os sexos, com outras pessoas, ao mesmo 
tempo.
4 Diz-se do casamento de um homem com várias mulheres ao mesmo tempo. Difere da 
poligamia, que é o casamento de pessoas de ambos os sexos com mais de outra pessoa, ao 
mesmo tempo. (Dicionário InFormal,2018)
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pela possibilidade de seu ingresso na porosidade do sistema jurídico 
aberto.

 O poliamor, juridicamente deve ser tratado como simultaneidade familiar, 
uma vez que não se enquadra em poligamia, pois esse termo é usado para 
países cujo, múltiplos casamentos, são permitidos. A simultaneidade é reprovada, 
tanto pela sociedade como pelo judiciário, sendo visto somente como relações 
adúlteras, mas na verdade, vai muito, além disso, pois nesse “novo” modelo 
familiar, há respeito mutuo, entre esposas, esposos, fi lhos e fi lhas, nada é as 
escondidas e todos admitem e aceitam com respeito e afetividade cada membro 
dessa grande e complexa familiar.
 Um caso atual e conhecido da grande massa brasileira é do recém-
falecido, Mr. Catra, através de um depoimento feito ao portal IG, é possível notar 
o vinculo familiar que se estende às suas então 4 (quatro) esposas: 

“iG: Seus fi lhos nunca questionaram essa formação familiar? 
Mr. Catra: Meus fi lhos não, minhas fi lhas fi cam meio... Os meninos 
entendem mais por ser da natureza deles. As meninas fi cam mais 
arredias por causa da sociedade. Elas falam o que toda mulher romana 
fala. Ciúmes, pobreza espiritual.
iG: É casado no papel com alguma de suas esposas? 
Mr”. Catra: Não, porque não pode, então estou esperando 
para legalizar junto ao governo da Etiópia, onde é permitida a 
poligamia”.(grifo nosso)

 Percebe pela entrevista dada que o participante da simultaneidade familiar 
(poliamor), Mr. Catra, só não legalizava sua situação com as esposas porque 
nossa legislação, assim não o permitia.
 Porém, alguns tribunais, já dão parecer favoráveis. O Tribunal de Justiça 
do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, reconheceu pela multiplicidade 
de união estável em dois processos, um a Apelação Cível n.º 70010787398, no 
qual reconheceu a duplicidade de união estável e de igual modo um embargo, a 
saber:

EMBARGOS INFRINGENTES. UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÕES 
SIMULTÂNEAS. De regra, não é viável o reconhecimento de duas 
entidades familiares simultâneas, dado que em sistema jurídico 
é regido pelo princípio da monogamia. No entanto, em Direito de 
Família não se deve permanecer no apego rígido à dogmática, 
o que tornaria o julgador cego à riqueza com que a vida real se 
apresenta. No caso, está escancarado que o “de cujus” tinha a notável 
capacidade de conviver simultaneamente com duas mulheres, com 
elas estabelecendo relacionamento com todas as características de 
entidades familiares. Por isso, fazendo ceder a dogmática à realidade, 
impera reconhecer como co-existentes duas entidades familiares 
simultâneas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS, POR MAIORIA. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Embargos Infringentes Nº 70013876867, 
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Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator 
Vencido: Luiz Ari Azambuja Ramos, Redator para Acordão: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 10/03/2006) (TJ-RS - EI: 70013876867 RS, 
Data de Julgamento: 10/03/2006, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2006) (grifo nosso)

 Ainda são poucos os julgados nesse contexto. Os tribunais andam 
enfrentando com mais frequência que se esperavam esses temas. A legislação 
não está amparada para tais julgamentos, apenas por analogia e com base 
nos princípios como o da dignidade da pessoa humana e liberdade é que estão 
moldando suas decisões.
 O direito como a sociedade vive em constantes modifi cações e a letra da 
lei nem sempre acompanha a evolução na mesma velocidade. Assim como na 
união estável são requisitos a continuidade, afetividade e publicidade, alguns 
doutrinadores como Silvio de Salvo Venosa (2009, p.36), conclui que a legislação 
vem: “... preparando terreno para a jurisprudência e para a alteração legislativa. 
[...], pois, por um longo período, os tribunais passaram a reconhecer direitos 
aos concubinos na esfera obrigacional”, da mesma forma o doutrinador Silvio 
Rodrigues (2004, p.262) afi rma que é inescondível a evolução da jurisprudência 
nesse assunto, conforme preceituado acima, na qual é possível verifi car que esta 
é uma realidade muito mais frequente do que se possa imaginar. Uma decorrente 
do casamento e a outra decorrente de uma união estável, tendo em vista que 
estas saibam ou não uma das outras, esta realidade é alvo da execração pública, 
e invisível aos olhos do direito, mas nem assim, deixam de existir, e perduram em 
larga escala. “Negar a existência dessas famílias simultâneas, é simplesmente 
não ver a realidade”.
 Já STJ tem se mostrado relutante a essa ideia de que as famílias 
simultâneas devem ser protegidas pelo direito, porém certeza é que muito em 
breve uma discussão mais aprofundada e contundente, livre de preceitos e 
preconceitos deverá se realizar, tendo em vista que inúmeros casos aparecem 
a cada dia e a justiça não poderá fi car sem se posicionar defi nitivamente a este 
respeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A psicologia defi niu o termo Poliamor, o direito vem usando o termo 
famílias simultâneas, mas o contexto é o mesmo. Negar a existência dessas 
famílias é negar a existência da própria família. O País é laico, apesar de sua 
tradição católica, portanto o fato de a maioria das pessoas tratar o assunto como 
se aberração fosse, ou até um tanto promiscuo é inconcebível. O direito como fi el 
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guardador das garantias individuais de cada cidadão deve se despir de qualquer 
preconceito e adaptar-se à realidade dos fatos.
 Leis, jurisprudências e doutrinas, não chegaram a nenhum consenso, 
porém o tema tem sido tratado com a cautela e individualidade que se pede, até 
que a legislação possa cessar esse assunto, e assim os adeptos dessa nova 
família terem o devido amparo legal, ao qual se pede a situação.
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