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RESUMO: A Constituição brasileira tem como princípio norteador o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Assim sendo, atendendo a natureza propedêutica do vocábulo dignidade, 
qual seja, consciência pelo homem do seu próprio valor enquanto pessoa, o direito de família 
teve que se adequar às novas realidades, passando a ser conhecido como direito das famílias. 
Partindo dessa premissa, antigos princípios como, o princípio da monogamia, tiveram que ser 
ponderados ante o reconhecimento de famílias paralelas ou simultâneas. Isso se mostrou 
necessário, uma vez que o novo direito das famílias baseia-se no afeto, como norteador de todas 
as suas relações, nascendo dele, uma série de direitos e deveres. A sociedade, que conviveu 
com regras e princípios retrógrados e afastados da realidade social, teve que adequar-se a uma 
nova realidade legal, embora não devidamente positivada. Dessa forma, foi reconhecida a ideia 
do poliamor ou da polifamília, aqui entendida a relação entre duas ou mais pessoas, 
fundamentada no respeito e afeto, relação heterossexual ou homossexual, onde seus integrantes 
podem se relacionar todos entre si sexualmente ou apenas dividir um parceiro, porque a relação, 
como o próprio nome diz, não se limita ao desejo sexual, mas, principalmente, está 
consubstanciada pelo envolvimento afetivo dos seus membros. Nela, a relação não é esporádica, 
fundamenta-se na exclusividade e fidelidade, como se todos fossem casados entre si. O 
reconhecimento do poliamor se mostra como consequência prática e lógica do pleno exercício 
do direito de liberdade, de cunho constitucional, sendo necessário o afastamento de conceitos e 
preconceitos antes discutidos. Nem se fale em violação da lei infraconstitucional, uma vez que 
o reconhecimento de novas entidades familiares, dentre elas, a polifamilia, se deu com escopo 
no princípio da felicidade, implícito na lei civil e no princípio da dignidade humana. Apesar de 
se mostrar latente tal realidade, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil proibiu o registro das 
polifamílias, mostrando-se tal decisão como um gritante retrocesso. Se a lei constitucional 
reconhece e positiva o direito às diferenças, exalta a liberdade e a felicidade, tudo como inerente 
a consagração e ao respeito da dignidade humana, não reconhecer a proteção estatal sobre tais 
famílias é, no mínimo, um retrocesso e deve ser revisitado. Evidente que questões religiosas 
não estão em discussão, mas sim, as questões jurídicas, uma vez que nas novas relações 
familiares, desde que fundamentadas no afeto, os deveres de assistência, lealdade, solidariedade 
e respeito, se mantém íntegros, ao contrário do que muitos sustentam. Não reconhecer o direito 
ao registro da polifamília é deixar, à margem do ordenamento jurídico, grande número de 
pessoas e pior, é retirar delas, o reconhecimento de sua própria dignidade. Por tal razão, a 
questão somente poderá ser resolvida através da ponderação dos princípios da felicidade, da 
afetividade e do pluralismo familiar, sob pena de serem marginalizadas e discriminadas as 
pessoas que assim convivem, como outrora se fez com as pessoas que viviam em sociedades de 
fato e sequer tinham seus direitos reconhecidos por um juízo de família, como se vivessem 
numa sociedade comercial e não, em uma sociedade afetiva. 
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