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ADOÇÃO POLIAFETIVA: O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE 
 

1. RESUMO 
O presente trabalho se propõe a realizar uma reflexão sobre a possibilidade de 

pleitear a adoção poliafetiva por vínculo socioafetivo, situação de reconhecimento da 

multiparentalidade. 

 
2. INTRODUÇÃO 
O pluralismo das relações familiares ocasionou mudanças na estrutura da 

sociedade, rompendo com o aprisionamento da família nos moldes já conhecidos 

(DIAS, 2007). Consagrando o princípio da afetividade, solidariedade e da dignidade 

da pessoa humana como base das relações familiares. 

 
3. OBJETIVOS 
Objetivo geral: identificar os requisitos e elementos da adoção poliafetiva como 

um vínculo de multiparentalidade. 

Objetivos específicos: a) estudar a evolução do instituto família e os novos 

arranjos familiares; b) conceituar parentesco, multiparentalidade e filiação; c) definir 

os princípios de afetividade e dignidade da pessoa humana como liame que une as 

relações entre os indivíduos da entidade familiar; d) contextualizar a adoção no 
Brasil, elencando as espécies, requisitos e impedimentos. 

 
4. METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica utilizando-se de fontes secundárias. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
A família evoluiu de um modelo extenso composto por um conglomerado de 

pessoas sobre a liderança de um pai (pater família), para uma estrutura mais 

contemporânea onde a mulher, se torna cada dia mais ativa (FIUZA, 2004). Com o 

advento da Constituição Federal de 1988, foram estabelecidas novas entidades 

familiares em seu art. 226, incisos II, III e IV (casamento, união estável e família 

monoparental) garantindo a elas ampla proteção do Estado. A família 
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constitucionalizada busca sua identificação na solidariedade sob os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da afetividade (LÔBO, 2004). 

Transformações sociais fomenta a discussão sobre os novos arranjos familiares  
(famílias pluriparentais ou mosaico, a família eudemonista e a família ou união 

homoafetiva ) exigindo do legislador a implementação medidas necessárias para  o 

desenvolvimento e proteção destes novos modelos que objetivam-se no afeto e na 

solidariedade  (DIAS, 2007), mas que não se desvinculam da ideia de parentesco. 

Parentesco é o vínculo existente entre pessoas oriundas de um mesmo tronco 

comum ou descendência, sendo considerado como parentesco legítimo aquele 

oriundo de adoção (ESPÍNOLA, 2001). Multiparentalidade é a coexistência de mais 

de um pai e/ou mais de uma mãe em relação a um filho só, sendo um dos vínculos 

decorrente do liame biológico e o outro decorrente de relação afetiva (PÓVOAS, 

2012). A filiação legítima é o laço existente entre a pessoa que nasce e seus 

genitores.  A lei permite que uma pessoa eu não tenha prole legítima, a tenha 
através da adoção, onde uma pessoa independente do vínculo consanguíneo adota 

a qualidade de filho.  

Inicialmente são apontadas duas espécies de adoção: unilateral e a bilateral 

(ou conjunta).  O artigo §4º do art. 42 do ECA, abre a possibilidade de adoção por 

casais homoafetivos e adoção compartilhada. Dentre outras espécies o mesmo 

estatuto legitima a adoção póstuma e a adoção internacional. 
A adoção é ato personalíssimo, excepcional, irrevogável (efeito perpétuo), 

incaducável (não restabelece com  a morte do adotante o poder familiar a família 

original), plena (o adotado possui a mesma condição dos filhos biológicos) e 

constituída por sentença judicial.  Dentre os requisitos necessários para o processo 

de adoção estão: a)requisitos de idade; b) precedência do estágio de convivência; c) 

prévio cadastramento; d) idoneidade do adotante; e) desejo de filiação; e) reais 

vantagens para adotante. Estão impedidos de adotar os ascendentes e os irmãos do 

adotando (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 2011). 

A lei 11924/2009 já possibilita que o enteado (a) adotar o patronímico da família 

do padrasto ou madrasta. A adoção poliafetiva vai além desta questão, pois traduz a 

possibilidade de um indivíduo ter em seu registro o nome de duas mães ou dois 

pais, sem perder qualquer vínculo afetivo ou poder familiar. O Tribunal de Justiça de 
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São Paulo inovou ao julgar procedente a apelação cível 0006422-26.2011.8.26.0286 

que declarou a maternidade socioafetiva concomitante com a maternidade biológica. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O reconhecimento da multiparentalidade através da adoção poliafetiva é 

admissível sob o ponto de vista jurídico e não implica em qualquer prejuízo a relação 

do filho aos familiares consanguíneos.  
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