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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a possibilidade de adoção por famílias poliafetivas, 

observando o cenário jurídico destas relações e os requisitos atuais de adoção no 

Brasil. Atualmente, as famílias poliafetivas não possuem regulamentação jurídica, 

apesar de serem uma realidade na sociedade, onde é possível verificar que existem 

relações com mais de duas pessoas, não há na legislação norma reguladora para 

este modelo familiar. Apesar disto, os princípios do Direito de Família devem ser 

analisados para tratar deste tema, uma vez que as pessoas que convivem neste 

arranjo familiar devem ter seus direitos assegurados e podem, inclusive, demonstrar 

interesse na adoção. Nestes termos, questiona-se se a falta de regulamentação 

jurídica das relações poliafetivas impossibilita a adoção para este modelo familiar. O 

método de abordagem utilizado é dedutivo, histórico e estruturalista. Por fim, pode-

se, inicialmente, afirmar que existe a possibilidade de adoção por famílias 

poliafetivas, uma vez que, ainda que não se tenham normas assegurando esta 

entidade familiar, este instituto é regido pelos princípios do melhor interesse do 

infante, sua prioridade absoluta e tem o afeto como valor jurídico. 

 

Palavras-chave: Adoção. Poliafetividade. Possibilidade de adoção por famílias 

poliafetivas. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the possibility of adoption by polyaffective families, observing 

the legal scenario of these relationships and the current adoption requirements in 

Brazil. Currently, poly-affective families do not have legal regulation, although they 

are a reality in society, where it is possible to verify that there are relationships with 

more than two people, there is no regulatory norm for this family model. 

Nevertheless, the principles of family law should be analyzed to address this issue, 

since people living in this family arrangement should have their rights assured and 

may even show interest in adoption. In these terms, it is questioned whether the lack 

of legal regulation of polyaffective relationships precludes adoption for this family 

model. The method of approach used is deductive, historical and structuralist. Finally, 

it can be initially stated that there is a possibility of adoption by polyaffective families, 

since, although there are no norms ensuring this family entity, this institute is 

governed by the best interests of the infant, its absolute priority and has affection as 

a legal value. 

 

Keywords: Adoption. Polyaffectivity. Possibility of adoption by polyaffective families. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico versa sobre a possibilidade de adoção por 

famílias poliafetivas, levando em consideração a falta de regulamentação jurídica 

desta entidade familiar, bem como o procedimento atual de adoção no Brasil, 

verificando os princípios que o regem e comparando com a adoção em diferentes 

modelos familiares. 

Neste sentido, objetiva-se analisar a viabilidade de pessoas conviventes em 

uma família poliafetiva de adotarem crianças e adolescentes levando em 

consideração o cenário jurídico deste tema e os requisitos deste instituto atualmente. 

A principal questão a ser respondida com este trabalho é se a falta de 

regulamentação jurídica das entidades familiares poliafetivas impossibilitaria que tais 

famílias tenham o direito à adoção. 

A pesquisa foi realizada pelo estudo teórico do tema, utilizando método de 

abordagem dedutivo, devido ao objetivo ter sido analisado de forma ampla 

direcionando ao ponto específico. Com relação ao método de procedimento, usou-se 

o histórico para analisar a evolução histórica do tema em questão, bem como o 

estruturalista por ajudar a relacionar a adoção em casos já abrangidos por lei e nos 

casos em que falta regulamentação. 

Quanto à natureza da pesquisa, é plenamente teórica, tendo objetivos 

explicativos visto que elucidam o tema ainda não abrangido pela legislação. Assim, 

aplicando o procedimento documental, por todos os meios já descritos, foi possível 

buscar uma solução para a questão. 

Dessa forma, no primeiro capítulo foram analisadas as relações familiares e 

sua evolução durante os anos no contexto social e jurídico, bem como foram 

observados os princípios que regem o Direito de Família e os modelos familiares 

existentes atualmente. 

No segundo capítulo, foi definido o procedimento de adoção no Brasil, 

verificando o histórico deste instituto, os princípios que o norteiam, além de expor o 

valor da afetividade tanto nas relações familiares como, mais especificamente, na 

adoção. 

No terceiro capítulo, examinou-se a adoção por diferentes arranjos familiares, 

analisando a adoção por famílias monoparentais, homoparentais e a filiação 
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socioafetiva à luz dos princípios constitucionais a fim de verificar a possibilidade da 

adoção por famílias poliafetivas. 

O estudo do tema em comento é de fundamental importância, visto que a 

adoção é um procedimento de filiação civil complexo, pois envolve não somente 

fatores jurídicos, como também sociais. Atualmente no Brasil, é possível observar 

que a quantidade de crianças e adolescentes aguardando a adoção é cada vez 

maior, tornando-se um problema social. 

Em contrapartida, nota-se também a evolução das relações familiares, não 

mais se configurando apenas como um casal entre um homem e uma mulher e, 

ainda que não se tenha normatização jurídica acerca destes diferentes tipos de 

arranjos familiares, observa-se que eles estão presentes na sociedade brasileira, 

exercitando seus direitos e deveres, podendo inclusive demonstrar interesse na 

adoção. 

Desta forma, a abordagem tem como intuito verificar a possibilidade da 

adoção por famílias poliafetivas, visto que pode ser uma possibilidade, baseada no 

afeto e no desejo comum de formar uma família, para a espera de crianças e 

adolescentes na adoção e que o maior princípio na concessão deste instituto é o 

melhor interesse do adotado. Além disso, se faz necessária pesquisa sobre tal tema 

pois a legislação deve sempre acompanhar os avanços da sociedade e dar 

respostas e proteção a todos os modelos familiares. 
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1 RELAÇÕES FAMILIARES 

 

A vida é permeada de relações, sendo a primeira e de grande importância para 

a formação do ser humano, a relação familiar. A família tem um grande peso no 

desenvolvimento do indivíduo no aspecto pessoal e também no convívio em 

sociedade. Desta forma, é necessário analisar como as relações familiares 

evoluíram e se modificaram ao longo da história, tendo impacto inclusive na 

estrutura da sociedade, além de verificar os princípios que as regem, bem como os 

diversos modelos familiares existentes. 

Observa-se que a sociedade é organizada de acordo com as estruturas 

familiares, uma vez que a família é uma questão cultural e a necessidade de 

conviver através de vínculos afetivos é uma característica dos seres vivos. Assim, a 

família é a junção de indivíduos de forma natural, sendo regulada pelo direito (DIAS, 

2015, p. 29).  

No art. 226 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, 

<http://www.planalto.gov.br>), é possível verificar como a família é importante na 

sociedade e tem a proteção especial do Estado, sendo concretizada através de 

políticas públicas, observância de princípios ao tratar de questões atinentes às 

relações familiares. 

Atualmente, existem variados modelos familiares, conforme a sociedade foi se 

transformando também se modificaram estas relações, segundo Mello (2017, p. 1), 

"[...] Do casamento 'arranjado' a união poliafetiva, o amor e afeto se destacam na 

construção dos laços familiares. Cada vez mais, novos arranjos familiares se formam 

na busca pela construção da vida boa e feliz.". 

A família não é mais apenas aquela baseada exclusivamente em laços 

biológicos, na sociedade atual há uma valorização do afeto e dos vínculos 

socioafetivos, além de ter uma diversidade de conflitos e interesses, ocasionando o 

surgimento de entidades familiares que atendam a esta pluralidade de interesses, 

amparando os indivíduos que não se encaixavam no modelo familiar considerado 

tradicional (MELLO, 2017, p. 17 e 18). 

Para Santos (2011, p. 131) 

 

Hoje em dia não se vê com tanta frequência a família formada por pai-mãe-

filho. Os modelos de família estão mais diversificados. É comum a família 
monoparental, formada pelo pai ou mãe e o filho; a família formada apenas 
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por irmãos; por primos; por tios e sobrinhos; por avós e netos e, por que 
não, a família formada por homossexuais, sem filhos, com filhos de um 

deles ou até com filhos adotados por um deles. Desde que haja amor, afeto, 
essas formações humanas merecem ser chamadas de família, pois 
cumprem a função desta no seu dia a dia. Diante de tanta diversidade, fica 

difícil conceituar família na atualidade. Atualmente as pessoas sabem o que 
fazer com seu afeto e não mais são obrigadas a reprimi-lo para se subjugar 

ao desejo dos pais ou da sociedade. [...] 

 

Desta forma, conforme Dias (2011, p. 269), "[...] o conceito de família restou 

flexibilizado, indicando que seu elemento formador precípuo é, antes mesmo do que 

qualquer fator genético, o afeto. Hoje o afeto dá os contornos do que seja uma 

família.[...]". Deste modo, o conceito de família atualmente é amplo, define-se 

através do afeto entre seus membros, abrangendo diversos arranjos familiares. 

Para melhor compreender a definição atual de família e o reconhecimento de 

novos modelos familiares, é necessário traçar um histórico das relações familiares, 

verificando a evolução destas relações e como se deu a transformação da 

sociedade ao longo dos anos, bem como analisar os princípios que regem estas 

relações e a diversidade de modelos familiares existentes. 

 

1.1 Breve histórico 

 

Com a evolução da sociedade, o conceito de família sofreu muitas 

modificações, passando dos relacionamentos primitivos definidos por instintos à 

pluralidade de arranjos familiares que existe atualmente. Cada vez foi ficando mais 

evidente a diversidade de interesses existente na sociedade, sendo necessária uma 

reformulação do conceito de família, visto que os indivíduos passaram a manter 

relações que divergiam da noção tradicional de família com pai, mãe e filhos. Desta 

forma, é fundamental explanar o histórico das relações familiares para uma melhor 

compreensão da amplitude da concepção de família atual. 

Conforme Venosa (2009, p. 3): 

 

Entre os vários organismos sociais e jurídicos, o conceito, a compreensão e 
a extensão de família são os que mais se alteraram no curso dos tempos. 

Nesse alvorecer de mais um século, a sociedade de mentalidade 
urbanizada, embora não necessariamente urbana, cada vez mais 

globalizada pelos meios de comunicação, pressupõe e  define uma 
modalidade conceitual de família bastante distante das  civilizações do 
passado. [...]  
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Os relacionamentos na era primitiva eram puramente ditados pelo instinto de 

acasalar para perpetuar a espécie humana, não diferenciando os seres humanos de 

espécies irracionais nesse aspecto. As relações sexuais eram mantidas entre todos 

os membros da tribo, assim o pai das crianças era desconhecido, sendo possível 

conhecer somente a mãe, fazendo com que o dever de alimentar, ensinar, ficasse a 

cargo desta. Neste contexto, teve origem a família com caráter matriarcal, afinal era 

a mulher que exercia as funções e detinha poder sobre os filhos ao criá-los. 

(VENOSA, 2009, p. 3). 

De acordo com Engels (1984, p. 7), primitivamente ocorria a chamada 

promiscuidade sexual, onde as relações não eram exclusivas entre os membros da 

tribo. Desta forma, a filiação somente era registrada pela linha materna, uma vez 

que não era possível determinar, de forma segura e certa, a paternidade. Assim, a 

família matriarcal perdurou durante o estado primitivo das civilizações. 

Após o período da sociedade estruturada nas famílias matriarcais, começaram 

a entrar em cena as relações individuais e exclusivas, surgindo assim a monogamia. 

Este modelo de relacionamento passou a ser importante, pois foram nestas 

circunstâncias que surgiu um fator econômico de produção nas famílias, onde as 

casas eram transformadas em unidades de produção e seus membros eram 

considerados como trabalhadores, com amplo incentivo à procriação para aumento 

da força de trabalho (VENOSA, 2009, p. 3). 

Assim, na Antiguidade, teve início a família patriarcal, onde o pai exercia o 

poder sob todos os membros e o patrimônio de sua família. Como exemplo deste 

sistema familiar, é possível observar a Babilônia com o Código de Hammurabi, o 

casamento era monogâmico, sendo permitido que o homem tivesse uma concubina, 

além de que o divórcio era admitido, onde o marido poderia repudiar a esposa, por 

não cumprir com seus deveres atinentes ao casamento (DIAS, 2011, p. 264).  

Ainda acerca da monogamia e da autoridade do homem na família na 

Antiguidade, Dias (2011, p. 265) analisa o direito hebraico, que não mencionava o 

matrimônio, mas trazia a possibilidade de divórcio realizado pelo homem, além de 

que o concubinato era permitido. No Código de Manu, era explícita a incapacidade 

da mulher e o divórcio só ocorreria se houvesse um defeito na união por culpa da 

esposa, onde o marido decidia se continuaria ou não casado com ela. 
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No direito romano, a família era considerada como um grupo de pessoas sob o 

poder de um chefe, o chamado pater familias, este homem detinha poder sobre 

todos os indivíduos que se encontravam neste grupo, abrangendo, inclusive, os 

bens e os escravos. O pater familias era o homem mais velho da família e os laços 

de ascendência da mãe, na maioria das vezes, não eram considerados. Sendo 

assim, a mulher não tinha autoridade ou valor, uma vez que, quando atingisse idade 

para sair de sua família de origem contraindo matrimônio, ficaria sob o poder de 

outro pater familias, passando sempre de filha à esposa apenas (RIZZARDO, 2011, 

p. 9). 

Neste sentido, a família era puramente patriarcal, importando apenas o culto do 

pai, excluindo a origem da mãe, dependendo do tipo de casamento realizado, de 

acordo com Dias (2011, p. 265):  

 

Os romanos distinguiam duas espécies de casamento: o cum manu e o sine 

manu. No primeiro caso, a mulher saía da dependência do pater familias 
para a do marido e do pater familias da família do marido. O casamento sine 

manu não oferecia esta possibilidade de sujeição, podendo a mulher 
continuar sob o poder de seu próprio pater familias, conservando o direito 

sucessório de sua família de origem.[...] 

 

Conforme explana Coulanges (1961, p. 57 e 58), a finalidade da família 

romana na antiguidade é dar seguimento ao culto familiar, a religião deu origem a 

este modelo familiar, como também deu poder ao homem fazendo surgir a figura do 

pater familias. Também não são importantes o afeto e o parentesco, afinal uma filha 

não poderia perpetuar o culto de sua família, como também passaria a integrar o 

culto da família de seu marido. 

Neste cenário, a religião regia a família antiga, a mulher somente seria 

considerada parte da família quando fosse iniciada no culto familiar através do 

casamento, desta mesma forma, um filho não seria mais considerado como 

integrante da família se renunciasse à religião desta. À vista disto, o parentesco e a 

herança são regulados pela religião, de acordo com a atuação de cada um no culto 

familiar (COULANGES, p. 58 e 59). 

Com o advento da Idade Média, veio o domínio da Igreja Católica sobre a 

sociedade, o que gerou uma grande influência do direito canônico, somente a Igreja 

poderia regular o casamento e a legitimidade dos filhos. Para Venosa (2009, p. 4), o 
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casamento não possuía nenhum conteúdo afetivo, se tratava de um dogma da 

religião doméstica.  

Segundo Nogueira (2001, p. 30), a família na era medieval foi transformada 

pela Igreja em uma célula religiosa de forma ainda patriarcal, com hierarquia do 

homem, tendo cada membro uma função dentro deste sistema. O modelo familiar 

surgido na Idade Média permaneceu por muito tempo, visto que a influência católica 

foi muito forte em todas as áreas, principalmente na estrutura familiar e, 

consequentemente, da sociedade.  

A respeito da legislação brasileira na época de vigência do domínio da Igreja, 

a Constituição de 1824 não mencionava a família, sendo assim, a unidade familiar 

só era formada através do casamento religioso, com vínculo exclusivamente 

heterossexual (DIAS, 2011, p. 268). 

Com o fim da Idade Média, passando pela Idade Moderna, a Revolução 

Francesa teve grande impacto na estrutura da sociedade com a criação do Código 

de Napoleão que corroborou o poder patriarcal, dando ao pai poderes maiores do 

que à mãe sobre os filhos, além de que a própria esposa ainda estava sob domínio 

do marido (DIAS, 2011, p. 266). 

A composição familiar de unidade de produção, hierarquizada e patriarcal 

teve fim com a Revolução Industrial, nas palavras de Dias (2015, p. 30):  

 
 
Esse quadro não resistiu à revolução industrial, que fez aumentar a 

necessidade de mão de obra, principalmente para desempenhar atividades 
terciárias. Foi assim que a mulher ingressou no mercado de trabalho, 

deixando o homem de ser a única fonte de subsistência da família.  
 

 

Chegando ao fim a família puramente patriarcal, a estrutura da família passou a 

ser nuclear, levando em consideração o casal e seus filhos, perdendo o aspecto 

econômico, com a finalidade de produção, bem como a simplesmente reprodutiva. 

Em vista disso, as pessoas passaram a morar em áreas urbanas, saindo dos 

campos, e, consequentemente, a viver em espaços menores, isso possibilitou um 

crescimento dos vínculos afetivos na família decorrente da aproximação de seus 

membros (DIAS, 2015, p. 30). 

Ainda assim, o Código Civil Brasileiro de 1916 (BRASIL, 1916, 

<http://www.planalto.gov.br>), somente previa o casamento civil como gerador da 

família, além de não se preocupar com a filiação, trazia influências da legislação 
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francesa, inclusive tendo uma ideia de família patriarcal.  Com o passar do tempo e 

a valorização cada vez maior do afeto, se fez necessária a criação da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>), trazendo o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar, além de diversos princípios 

que devem ser observados ao tratar de Direito de Família.  

O afeto tem grande importância na concepção atual de família, como cita Dias 

(2011, p. 268) "A família é muito mais que um casamento estabelecido entre um 

homem e uma mulher. Família é comunhão de afetos, troca de amparo e 

responsabilidade.". Desta forma, a família atual não é mais só regida pelo 

casamento, sendo ele religioso ou civil, nem apenas formada por laços biológicos, 

mas sim uma união de pessoas através de vínculos afetivos. Assim, a família pós-

moderna valoriza a felicidade e o bem-estar de seus membros, visto ser regida pela 

afetividade (DIAS, 2011, p. 145). 

Portanto, a família sofreu muitas alterações ao longo da história da 

humanidade, passando de matriarcal, com relações não exclusivas e núcleo não 

definido, à patriarcal, com prevalência da monogamia e religião, até chegar a uma 

família formada pelo afeto, não necessitando do casamento para que seja 

considerada uma entidade familiar. Neste sentido, atualmente existem diversos 

arranjos familiares que devem ser observados e analisados conjuntamente com os 

princípios que regem o Direito de Família atualmente. 

 

1.2 Princípios constitucionais 

 

A família evoluiu e teve muitas modificações durante os anos, desde a sua 

origem até sua finalidade, passando de matriarcal na era primitiva até a família 

formada pelo afeto nos dias atuais. Assim, é necessário analisar os princípios que 

regem as relações familiares atualmente. 

Os princípios constituem importante parte do Direito, no âmbito do direito de 

família eles possuem a mesma relevância e devem ser analisados conforme estes 

princípios constitucionais. Conforme Fernandes (2015, p. 68), são os princípios que 

permitem ao Direito estar sempre em conexão com a realidade atual da sociedade e 

suas exigências.  

O princípio da dignidade da pessoa humana tem grande relevância, sendo 

tratado pela Constituição Federal (BRASIL, 1998, <http://www.planalto.gov.br>) 
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como fundamento da República. Este princípio está ligado à autonomia da pessoa, à 

realização de sua vontade, uma vez que é ela que faz com que o homem seja 

racional. Nas palavras de Dias (2011, p. 180), "A dignidade humana é, portanto, o 

atributo que faz com que a pessoa seja respeitada em toda sua existência e 

dimensão, independentemente das escolhas que, como ser racional, vier a fazer.". 

Assim, a dignidade humana é requisito para que seja posto em prática qualquer 

outro direito fundamental, protegendo a família como criadora de valores, sejam eles 

éticos, culturais ou religiosos (FERNANDES, 2015, p. 68). 

Outro princípio constitucional que surge em decorrência do princípio da 

dignidade da pessoa humana é o da liberdade, que se traduz no afastamento do 

Estado das relações individuais, permitindo que os cidadãos façam escolhas livres. 

No Direito de Família este princípio significa que todos têm a liberdade para escolher 

um par, sendo indiferente seu sexo e em qual modelo familiar desejam conviver 

(DIAS, 2015, p. 46). 

De acordo com Fernandes (2015, p. 79), este princípio permite que não apenas 

a relação decorrente do casamento seja vista como família, afastando as ideias 

antes vistas como tradicionais nas relações familiares, permitindo inclusive o 

divórcio, separação, dissolução de união estável. A liberdade trouxe também 

modificação na autoridade familiar, que antes era apenas do pai, trazendo a 

possibilidade de exercício da autoridade em conjunto. 

A igualdade é um princípio intimamente ligado à liberdade e à noção de justiça, 

uma vez que diz respeito à obrigatoriedade de um tratamento igualitário às pessoas. 

Este princípio pode ser dividido em igualdade entre os filhos e entre os 

companheiros ou cônjuges. Entre os cônjuges é definida na ideia de que todos têm 

direitos e deveres iguais na família, não havendo mais somente a autoridade da 

figura paterna. Enquanto o princípio de igualdade entre os filhos contempla a 

proibição de discriminação entre estes, não importando sua origem, se são filhos 

decorridos do casamento ou não ou se são biológicos ou adotivos, devendo serem 

tratados de forma igual (MELLO, 2017, p. 101). 

É importante observar também o princípio da solidariedade familiar, como cita 

Dias (2015, p. 48) 

 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem 

origem nos vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois 
contém em suas entranhas o próprio significado da expressão 
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solidariedade, que compreende a fraternidade e a reciprocidade. A pessoa 
só existe quando coexiste. O princípio da solidariedade tem assento 

constitucional, tanto que em seu preâmbulo assegura uma sociedade 
fraterna. 
 

 

Desta forma, o princípio da solidariedade traz a ideia de carinho e cuidado, 

tendo como exemplo para este princípio o dever de prestar alimentos e o direito à 

convivência familiar. É uma ajuda recíproca entre os membros da família, onde 

cuidam do bem-estar de todos (MELLO, 2017, p. 93 e 94). 

Atualmente, o princípio da afetividade tem grande importância no Direito de 

Família, é o afeto e o amor que formam uma família, é neste aspecto que percebe-

se que a pessoa passou a ser o centro no âmbito jurídico, não mais o patrimônio que 

ela possui, fenômeno chamado de despatrimonialização do direito civil e que trouxe, 

em consequência, a sua personalização. A família tornou-se a base do 

desenvolvimento de cada um de seus membros, "[...] o sujeito passou a ser o centro 

de compreensão e finalidade da família." (DIAS, 2011, p. 195). 

Ainda que não esteja previsto de forma expressa na Constituição Federal, o 

princípio da afetividade está presente em todos os aspectos do direito de família, 

fazendo com que se formem novas entidades familiares, baseadas no amor e afeto, 

bem como possibilitando a busca pela felicidade ao formar uma família pautada na 

afetividade. Assim desenvolvendo melhor as habilidades de seus membros, fazendo 

com que se sintam seguros e protegidos (FERNANDES, 2015, p. 81 e 82). 

Portanto, ao analisar o Direito de Família e o histórico das relações familiares, 

importante observar os princípios atinentes à convivência familiar, uma vez que são 

essenciais para que se tenham todos os direitos assegurados. Desta forma, 

analisando os princípios, surgem diversos modelos familiares que devem ser 

estudados a fim de que se compreenda melhor as relações familiares atuais. 

 

1.3 Modelos familiares 

 

Analisados os princípios que regem as famílias, cabe observar os diversos 

modelos familiares que surgiram, desde famílias homossexuais até famílias 

poliafetivas, para uma melhor compreensão da concepção de família atualmente. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) 

foi um grande marco no Direito de Família, através dela foi possível o 
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reconhecimento da união estável, bem como a igualdade entre os membros da 

família, divergindo da família patriarcal que regia a sociedade anteriormente, 

prevendo três modelos familiares: o casamento, a união estável e as famílias 

monoparentais. Cabe ressaltar que este rol de entidades familiares do texto 

constitucional não é taxativo. 

 

Nesse contexto, insere-se o denominado princípio da pluralidade das  
entidades familiares, ao apontar que vários são os modelos de entidade 

familiares os quais são produtores de efeitos jurídicos, não mais se impondo 
a unicidade da forma matrimonial posto não coadunar com a realidade das 

práticas afetivas da sociedade nos dias atuais, de tal maneira a ser 
considerada discriminação injustificada um tratamento inferior a qualquer 
uma das possibilidades viáveis de formação familiar segundo os valores do 

atual sistema jurídico. (DIAS, 2011, p. 137) 
 

 

O Estado reconhece o princípio da pluralidade de relações familiares, o que 

torna diversos modelos familiares legítimos. Ainda assim, o casamento tem grande 

relevância na sociedade, sendo reconhecido como regulado atualmente pelo Código 

Civil de 2002 (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>), que prevê, em seu livro 

IV, capítulo I, Subtítulo I, seus impedimentos, requisitos e efeitos. O art. 1511 traz a 

definição do casamento: "O casamento estabelece comunhão plena de vida, com 

base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.".  

Neste sentido, o casamento possui alguns requisitos, bem como impedimentos 

e gera efeitos na vida dos nubentes. Assim, para que seja realizado, é necessária a 

vontade das partes, sendo que a legislação que diz respeito ao matrimônio é de 

ordem pública. Além disso, é um ato solene, devendo observar todas as regras do 

Código Civil que inclusive prevê a exclusividade, devendo ser respeitada a fidelidade 

conjugal. Portanto, o matrimônio é a modalidade mais antiga de família prevista na 

Constituição Federal de 1988 (FERNANDES, 2015, p. 91 e 92). 

Assim, conforme Dias (2015, p. 148): 

 

Casamento tanto significa o ato de celebração como a relação jurídica que 
dele se inicia: a relação matrimonial. O sentido da relação matrimonial 

melhor se expressa pela noção de comunhão de vidas, ou comunhão de 
afetos. O ato de casamento cria um vínculo entre os noivos, que passam a 

desfrutar do estado de casados. A plena comunhão de vida é o efeito por 
excelência do casamento.[...] 
 

 

Um dos princípios do matrimônio nos dias atuais é o da igualdade de cônjuges, 

onde qualquer dispositivo legal que previa um poder do marido sobre a esposa foi 
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revogado, desfazendo assim a família patriarcal encontrada antigamente. O homem 

não mais possui direitos sobre a mulher ou seus filhos como era na Idade Média e 

perdurou por muito tempo, mas cada membro da família possui direitos e relevância 

dentro deste círculo (RIZZARDO, 2011, p. 26 e 27). 

Outro modelo familiar que ficou reconhecido na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) é a união estável, em seu art. 226, § 

3º: "Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.". A definição de união estável, para Dias (2015, p. 242), tem base no 

casamento, muitas das características desta união são as do matrimônio, sendo as 

duas formas de convívio que levam em consideração o afeto. Segundo Rizzardo 

(2011, p. 815), é convivência duradoura que forma uma família, onde há comunhão 

de sentimentos, bem como de bens materiais, possuindo deveres e direitos como o 

casamento. 

O art. 1.723 do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002, 

<http://www.planalto.gov.br>) também traz o conceito de união estável: "É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família." Portanto, com o reconhecimento da união 

estável como entidade familiar, surgiram diversos efeitos para as pessoas que 

convivem neste modelo familiar, chamados de companheiros, passaram a ter 

direitos previdenciários, direito a troca de nome, direitos sucessórios (VENOSA, 

2009, p.39 e 40).   

As famílias monoparentais também ficaram reconhecidas na Constituição 

Federal de 1988, são aquelas formadas por apenas um dos genitores e seus filhos, 

o que, para Dias (2015, p. 140), exclui a conotação sexual de família. Para a 

formação desta família, não há limites de idade, bem como não há uma relação 

horizontal neste arranjo familiar, apenas a relação vertical do ascendente com o 

descendente.  

A monoparentalidade possui algumas classificações, podendo ser materna ou 

paterna, voluntária ou involuntária, natural ou civil. A voluntária se dá quando o pai 

ou a mãe decide de forma consciente a formar este tipo de família, já a involuntária 

ocorre por circunstâncias alheias à vontade do genitor. Caso o filho seja biológico, a 
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família monoparental será considerada natural, quando o filho é adotivo, será 

considerada civil (FERNANDES, 2015, p. 148).                                                                                                                                        

Além dos modelos familiares previstos na legislação, atualmente, já são 

possíveis a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nas 

palavras de Dias (2015, p.137): 

 

Em nada se diferencie a convivência homossexual da união estável 
heterossexual. A homoafetividade não é uma doença nem uma opção livre. 

Assim, descabe estigmatizar a orientação sexual de alguém, já que negar a 
realidade não soluciona as questões que emergem quando do rompimento 

dessas uniões. [...] 

 

Ainda que não exista lei regulamentando a união estável e o casamento 

homoafetivo, o Poder Judiciário começou a decidir de maneira a aceitar estes 

modelos familiares. No ano de 2000 ocorreu a primeira decisão que reconheceu a 

união estável homoafetiva, trata-se da decisão da Apelação Cível n. 598362655 do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

HOMOSSEXUAIS. UNIAO ESTAVEL. POSSIBILIDADE JURIDICA DO 
PEDIDO. E POSSIVEL O PROCESSAMENTO E O RECONHECIMENTO 
DE UNIAO ESTAVEL ENTRE HOMOSSEXUAIS, ANTE PRINCIPIOS 

FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA CONSTITUICAO FEDERAL QUE 
VEDAM QUALQUER DISCRIMINACAO, INCLUSIVE QUANTO AO SEXO, 

SENDO DESCABIDA DISCRIMINACAO QUANTO A UNIAO 
HOMOSSEXUAL. E E JUSTAMENTE AGORA, QUANDO UMA ONDA 
RENOVADORA SE ESTENDE PELO MUNDO , COM REFLEXOS 

ACENTUADOS EM NOSSO PAIS, DESTRUINDO PRECEITOS 
ARCAICOS, MODIFICANDO CONCEITOS E IMPONDO A SERENIDADE 

CIENTIFICA DA MODERNIDADE NO TRATO DAS RELACOES 
HUMANAS, QUE AS POSICOES DEVEM SER MARCADAS E 

AMADURECIDAS, PARA QUE OS AVANCOS NAO SOFRAM 
RETROCESSO E PARA QUE AS INDIVIDUALIDADES E 
COLETIVIDADES, POSSAM ANDAR SEGURAS NA TAO ALMEJADA 

BUSCA DA FELICIDADE, DIREITO FUNDAMENTAL DE TODOS. 
SENTENCA DESCONSTITUIDA PARA QUE SEJA INSTRUIDO O FEITO. 

APELACAO PROVIDA. (RIO GRANDE DO SUL, 2000, 
<https://www.tjrs.jus.br/>). 

 

 

A partir desta decisão, encontra-se jurisprudências neste sentido de outros 

tribunais, sendo possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. De acordo 

com Dias (2015, p. 273), a união estável é formada através do vínculo que existe 

entre duas pessoas, possuindo notoriedade e afeto, independentemente da 

orientação sexual destas pessoas. Então, ainda que haja uma omissão legislativa 

deste tema, o Judiciário deve julgar com base nos princípios e costumes, como 
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expresso no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 

1942, <http://www.planalto.gov.br>). Assim, atualmente, a união estável homoafetiva 

é um modelo familiar reconhecido.  

É possível a conversão da união estável em casamento, inclusive a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) a encoraja e 

facilita em seu art. 226, § 3º. Desta forma, o mesmo ocorre com as relações 

homoafetivas, onde é possível, além de ser reconhecida a união estável 

homossexual como entidade familiar, a sua conversão em casamento. 

Neste sentido, através da resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça 

(2013, <http://www.cnj.jus.br/>), se tornou possível o casamento homossexual, tendo 

como justificativa o reconhecimento da inconstitucionalidade de distinção no 

tratamento das uniões homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, 

fica proibido qualquer impedimento ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Neste entendimento, decisão da apelação cível nº 0000193-97.2017.8.24.0091 do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 

CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - HABILITAÇÃO DE CASAMENTO 
HOMOAFETIVO - POSSIBILIDADE. A partir do julgamento da Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade n. 4277 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, pelo Supremo Tribunal 
Federal, reconhecendo, dentre outros aspectos, a relação entre pessoas do 

mesmo sexo como entidade familiar, o casamento homoafetivo passou a 
ser reconhecido pelo ordenamento consitucional-juríridico pátrio. Tanto que, 
em cumprimento à decisão da Corte Suprema, o Conselho Nacional de 

Justiça editou a Resolução n. 175/2013 que em seu art. 1º dispõe ser 
"vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de 

casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. (SANTA CATARINA, 2019, 

<https://www.tjsc.jus.br/>). 
 
 

Ainda que a Constituição Federal tenha contemplado arranjos familiares que 

não eram reconhecidos como família antigamente, ainda existem modelos que não 

estão neste rol. É o caso das famílias anaparentais ou parentais que são aquelas em 

que não existe a figura dos genitores, mas sim parentes ou não parentes que 

possuem uma convivência sem qualquer vínculo amoroso ou sexual. Dias (2015, p. 

140) cita o exemplo de duas irmãs que têm convivência no mesmo lar e conjugam 

esforços para construção de patrimônio, ressaltando que a estrutura familiar é a 

mesma das famílias monoparentais, devendo ter a mesma proteção jurídica. 
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Sabendo-se que o rol de entidades familiares não contempla todos os arranjos 

que existem, está cada vez mais evidente e ganhando publicidade na sociedade a 

família poliafetiva, também chamada de poliamor. Trata-se de vínculo de 

convivência entre mais de duas pessoas, com o reconhecimento de todas e que 

ocorre na mesma casa (DIAS, 2015, p. 139). 

Portanto, visto que o conceito de família sofreu diversas alterações, surgindo 

diferentes modelos familiares e dada a crescente discussão e visibilidade das 

famílias poliafetivas, se faz necessário a explanação acerca deste modelo familiar. 

 

1.3.1 Famílias poliafetivas 

 

A família poliafetiva é um dos diversos modelos familiares existentes na 

sociedade, passando por diferentes fases e possuindo características únicas. Assim, 

é um dos arranjos familiares mais novos e que necessita da proteção do Estado e de 

reconhecimento como todos os outros. 

A discussão acerca das famílias poliafetivas passou a ter visibilidade em 2012, 

com o primeiro registro de uma escritura pública formalizando a união estável entre 

um homem e duas mulheres em Tapuã - São Paulo (ALEXANDRE, 2012, 

<https://www.estadao.com.br/noticias/geral,trio-registra-uniao-em-cartorio-de-

tupa,921115>). 

Para ser possível compreender a união poliafetiva, é necessário explicar as 

famílias paralelas, que não estão contempladas pelo texto constitucional, mas são 

presentes na sociedade, como cita Dias (2015, p. 137), as famílias paralelas são 

"[...] fruto de uma sociedade patriarcal e muito machista. [...]", sendo assim, trata-se 

de dois relacionamentos que ocorrem ao mesmo tempo, com duas casas, dois 

relacionamentos. 

Antigamente, existia a figura do concubinato impuro, também conhecido como 

adulterino, impróprio, é a traição propriamente dita, com formação de famílias 

simultâneas que não têm conhecimento uma da outra, as chamadas famílias 

paralelas. É esta noção de traição que gera uma aversão à ideia de poligamia, e 

consequentemente, à ideia de famílias poliafetivas. Entretanto, não se deve 

confundir a noção de fidelidade com a de poligamia, a fidelidade deve ser respeitada 

por relacionamentos monogâmicos e poligâmicos, visto se tratar de confiança em 

todos os aspectos da vida, não exclusivamente em questões que envolvem 
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relacionamento e parceiros. A poligamia é um relacionamento entre mais de duas 

pessoas com os aspectos de um casamento, diferentemente da infidelidade, as 

pessoas envolvidas nela têm completa consciência da poligamia (TRAVISANI, 

2017). 

A união poliafetiva, conforme Vecchiatti (2017, p. 10) difere das famílias 

paralelas que são aquelas onde há um integrante em comum, com núcleos 

diferentes onde as pessoas não têm comunhão entre si, pois a união poliafetiva é 

formada por mais de duas pessoas em apenas um núcleo familiar, mantendo 

comunhão de vida entre todos os membros, todos estes se relacionando. Ainda para 

Vecchiatti (2017, p. 19) a união poliafetiva merece a proteção estatal, uma vez que é 

uma união com pessoas capazes e que têm conhecimento da conjugalidade 

poliafetiva.  

Divergindo das poligamias consistentes em opressão da mulher onde o homem 

pode ter quantas mulheres quiser, mas o mesmo não é válido para elas, bem como 

o marido pode decidir sobre a vida das mesmas, visto que possui poder na forma de 

família em que convivem, a união pautada no poliamor tem como princípio a 

igualdade dos cônjuges. As características da união poliafetiva, conforme Vecchiatti 

(2017, p. 19): 

 

(i) seja pautada pelo consentimento de pessoas maiores e capazes em prol 
da poliafetividade de todos aqueles que participem de tal união; e que (ii) 
seja pautada pelo respeito de todos os seus integrantes entre si e pela 

igualdade de direitos e deveres. 
 

 

Até meados de 2018 era possível o registro da união estável poliafetiva, porém 

com decisão do Conselho Nacional de Justiça, ficou proibido que os cartórios façam 

escrituras públicas destas uniões, veja-se decisão do Pedido de Providências n. 

0001459-08.2016.2.00.0000: 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. UNIÃO ESTÁVEL POLIAFETIVA. 

ENTIDADE FAMILIAR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILDADE. 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 
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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 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. (BRASÍLIA, 2018, https://www.cnj.jus.br/). 
 
 

Verifica-se que a justificativa de tal decisão tem em seus argumentos a 

afirmação de que a alteração jurídico-social começa na sociedade e somente depois 

o Direito a abrange forma gradual, sendo assim, a união poliafetiva seria pouco 

debatida na sociedade e no mundo jurídico, não tendo ainda sido incorporada como 

entidade familiar nos conceitos sociais, nem possuindo maturidade suficiente para 
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que possa ser considerada desta forma e possuir registro. Desta maneira, fica 

proibido o registro destas uniões. 

Porém, ainda que não seja permitido o registro de uniões poliafetivas, elas 

existem, e, para Dias (2015, p. 139), negar que existem pessoas que convivem 

neste modelo familiar e negar-lhes o reconhecimento como entidade familiar é 

excluir seus direitos, tanto do direito de família quanto do direito sucessório. "Não 

havendo prejuízo a ninguém, de todo descabido negar o direito de as pessoas 

viverem com quem desejarem." (DIAS, 2015, p. 139). 

Conforme Dias (2015, p. 144), o conceito que tem ganhado espaço na doutrina 

é o da família eudemonista, onde a definição de família é através da busca pela 

felicidade e reconhecimento do amor como sendo formador da família, esta definição 

traz a ideia da felicidade individual, onde cada membro da família é importante e 

merece cuidado e proteção. Este conceito pode ser traduzido na Constituição 

Federal (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) em seu art. 226, §8º, que traz 

a ideia de proteção da família através da assistência a cada um de seus membros. 

Desta forma, é possível reconhecer que existem diversos modelos familiares 

atualmente, sendo necessária a discussão acerca de seus direitos, uma vez que 

estas pessoas que convivem nestas relações devem exercer todos os seus direitos, 

incluindo os direitos de família, sendo um deles a adoção. Assim, este instituto será 

abordado, seu histórico e princípios, para que seja possível verificar a possibilidade 

de adoção por diferentes arranjos familiares. 
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2 ADOÇÃO NO BRASIL 

  

Analisadas as relações familiares, através de seu histórico, princípios e 

modelos, passa-se a explanar a adoção e, para sua maior compreensão, é 

necessária, além da definição de seu conceito, a análise do histórico deste instituto 

durante a evolução dos modelos e estruturas familiares na história da humanidade, 

visto que contribuíram para seu desenvolvimento. 

A adoção é um instituto de filiação civil regulado pela legislação, trata-se de um 

ato solene, jurídico e voluntário, visto que emana da vontade das partes para que se 

crie o vínculo de filiação, não surgindo de fatores biológicos. É o parentesco por 

opção, buscando o mesmo reconhecimento de uma filiação biológica e desligando o 

adotando de sua família natural. Compreende uma das formas para acolhimento em 

uma família, "a adoção cria um fictício vínculo de maternidade-paternidade-filiação, 

entre pessoas que são estranhas entre si, análogo ao que resulta da filiação da 

filiação biológica" (FERNANDES, 2015, p. 295).  

Este instituto legal não é novo. Teve seu início na Grécia e Roma antiga como 

forma de perpetuar a religiosidade de uma família, visto que somente o homem 

poderia realizar os cultos da família e algumas vezes somente possuía filhas 

biológicas, surgindo assim a adoção como uma solução, onde seria possível a 

filiação de um homem, podendo prevenir a extinção de uma família e seus cultos 

(VENOSA, 2009, p. 270). 

Como visto no capítulo anterior, no Direito Romano, havia a autoridade do 

pater familias, o ascendente mais velho da família detinha o poder sobre todos os 

outros membros da entidade familiar, sendo o chefe político, sacerdote e juiz, 

podendo determinar o que aconteceria com sua mulher, seus filhos e seus escravos 

e inclusive dispor deles com o direito de vida e de morte. Nessa concepção de 

família, a mulher não tinha autonomia alguma, passando de filha à esposa, como 

cita Nogueira (2001, p. 26) "o sistema do patriarcado fundava-se numa família 

padrão sob a lei da desigualdade [...]", sendo assim a família romana era um 

conjunto de pessoas submetidas à autoridade do pater. 

Dentro deste modelo de família da Roma antiga, existiam duas formas de 

adoção: a adoptio e a adrogatio. No primeiro caso, uma pessoa capaz, podendo ser 

inclusive um emancipado ou um pater familias que deixava para trás seu culto 

familiar e assumia o do adotante, tornava-se uma herdeira. Já no segundo caso, não 
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se tratava apenas do adotado, mas também de sua família, como filhos e mulher, 

sendo formalizada apenas após aprovação e decisão de pontífices (VENOSA, 2009, 

p. 269 e 270). 

Para a civilização grega a adoção tinha a mesma finalidade do Direito Romano, 

nesse sentido: 

 
A ideia fundamental já estava presente na civilização grega: se alguém 
viesse a falecer sem descente, não haveria pessoa capaz de continuar o 

culto familiar, o culto dos deuses-lares. Nessa contingência, o pater familia, 
sem herdeiro, contemplava a adoção com essa finalidade. O princípio 

básico do instituto antigo que passou para o direito civil moderno era no 
sentido de que a adoção deveria imitar a natureza: adoptio naturam imitatur. 

O adotado assumia o nome e a posição do adotante e herdava seus bens 
como consequência da assunção do culto. O direito sucessório, permitido 
exclusivamente pela linha masculina, também era corolário da continuidade 

do culto familiar. (VENOSA, 2009, p. 269) 
 

 

Com a chegada da Idade Média e o domínio da Igreja Católica, a adoção 

deixou de ser aceita sob o argumento de que seria utilizada para legitimar filhos 

tidos fora do casamento, os chamados ilegítimos ou bastardos (KUSANO, 2011, p. 

54).  

Desta forma, a Igreja Católica transformou a família em uma entidade religiosa, 

com dominância da figura paterna, hierarquizada, com funções de cada familiar 

definidas pelo gênero e idade e também criou a categorização dos filhos: a distinção 

dos filhos gerados no casamento, que seriam os filhos naturais de relações 

abençoadas por Deus; e dos gerados fora do casamento, dando-lhes o rótulo de 

adulterinos ou incestuosos. Nas palavras de Nogueira (2001, p. 30) "essa tipologia 

familiar perdurou, com algumas variações, por longo período, influenciando a 

evolução do direito de família em todos os países católicos.". 

No final da era Medieval é possível ver novamente o instituto da adoção, como 

menciona Kusano (2011, p. 54) "[...] a adoção reaparece, embora de forma discreta 

e com outra roupagem, geralmente sob a denominação de adoção 'por hospitais', 

por 'particulares' ou 'em nome de Deus'.".  

Após a Idade Moderna, teve origem a legislação da Revolução Francesa, a 

adoção voltou a entrar em foco, sendo incluída no Código de Napoleão em 1804, 

ampliando-se na lei francesa de 1939 (VENOSA, 2009, p. 271). 

O Código Civil Brasileiro de 1916 (BRASIL, 1916, <http://www.planalto.gov.br>) 

seguiu o modelo francês nas questões atinentes à família, se tornando a principal 
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fonte legislativa sobre a matéria, visto que a Constituição da época não abrangia 

todas as questões necessárias acerca do Direito de Família. Ainda que este Código 

tenha se preocupado em legislar sobre questões até então obscuras para o Direito, 

trazia em seu capítulo V noções de adoção que eram reflexo de uma sociedade 

patriarcal, como menciona Nogueira (2001, p. 31 e 32): 

 
A família e o sistema de filiação que repousa no Código Civil têm suas 
características e remontam ao Brasil Colônia e aos modelos de família 

vigentes à sua época. Abrigava a noção de família patriarcal, funcional, 
hierarquizada [...]. 

 
 

Com a evolução da sociedade e desenvolvimento das relações familiares, 

fugindo do contexto de família utilizado anteriormente, ocorreu a criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>) e 

do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>) que 

trouxeram mudanças também na seara do Direito de Família, inclusive no instituto 

da adoção, como menciona Venosa (2009, p. 269), onde o foco da atual legislação é 

o interesse da criança e do adolescente, buscando sempre  benefícios para o 

menor. Assim, divergindo da ideia central antiga da adoção que buscava apenas 

vantagem para os pais que não tinham a possibilidade de terem filhos, pouco se 

importando com o bem-estar da criança ou adolescente. 

Desta forma, é possível observar que a adoção é um dos institutos do Direito 

de Família com mais modificações ao longo dos anos e que sempre acompanha a 

forma de convivência e funcionamento da sociedade, evoluindo conforme esta 

evolui, sendo necessário então uma análise dos princípios que regem o cenário 

legislativo atual deste instituto.  

 

2.1 Princípios 

 

A adoção de menores no Brasil é permeada por diversos princípios que foram 

evoluindo conforme a sociedade, os quais devem ser observados e estudados para 

que se tenha segurança e seja feito de forma correta o procedimento de adoção de 

menores, pois trata de seres humanos de direito, vulneráveis e em desenvolvimento. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) 

trouxe a proibição da discriminação entre os filhos, enquanto o ECA (BRASIL, 1990, 

<http://www.planalto.gov.br>) compreende diversos princípios a fim tratar com 
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prioridade as necessidades e interesses da criança e do adolescente. É nesse 

formato que a adoção ocorre atualmente, com o objetivo de dar ao adotado direito à 

convivência familiar de forma saudável, como dispõe o art. 43 do ECA "A adoção 

será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos." (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>). 

Um dos princípios fundamentais do Direito de crianças e adolescentes é o da 

proteção integral que traz a obrigação de as políticas públicas os respeitarem como 

sujeitos de direito. Conforme Machado (2003, p. 140), as políticas públicas são uma 

grande ferramenta para que seja concretizado este princípio, devendo a sociedade 

também proteger os interesses do menor, através da imposição da Constituição 

Federal de que a sociedade e a família também são responsáveis por assegurar 

estes direitos. 

 

Essa participação da comunidade organizada na defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes reforça a noção de proteção integral deles, e, 
penso, deriva também da peculiar condição de pessoa humana em 

desenvolvimento, pela faceta de maior vulnerabilidade que ela traz em si [...] 
(MACHADO, 2003, p. 141). 

 
 

Deste modo, existe um interesse social na efetivação dos direitos de crianças e 

adolescentes e a Constituição Federal (BRASIL, 1988 <http://www.planalto.gov.br>) 

indicou instrumentos para que a sociedade pudesse auxiliar na sua efetivação, como 

a ação civil pública, onde é possível a provocação da tutela jurisdicional para que 

sejam defendidos estes direitos. Também é um instrumento para a proteção integral 

dos menores a participação social na formulação e nas ações das políticas públicas.  

O princípio da proteção integral existe devido à vulnerabilidade e fragilidade 

das crianças e adolescentes, fazendo com que eles necessitem de um tratamento 

especial, fazendo com que sejam protegidos de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (DIAS, 2015, p. 50). 

Outro princípio que norteia os direitos de crianças e adolescentes é o da 

prioridade absoluta onde se tem, de forma indiscutível, a prioridade no atendimento 

dos interesses e direitos do infante, dentre eles o de convivência familiar e 

comunitária. A adoção também serve como uma forma de atendê-lo, visto que 

muitas crianças e adolescentes não têm chance de convivência familiar de outra 

forma, uma vez que estes são indivíduos de direito, com vontade e personalidade 

próprias e juridicamente protegidos, "[...] sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana 
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merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta prioridade 

comparativamente aos demais integrantes da família [...]" (DIAS, 2011, p. 353).  

No art. 4º do ECA (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>) é possível 

verificar como o legislador regulou este princípio: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
 

O Direito de Família também deve observar o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, que indica que em todas as questões devem ser 

analisados e respeitados os interesses dos menores. Para Machado (2003, p. 171), 

os direitos e interesses das crianças são prevalentes por se tratarem de pessoas 

ainda em desenvolvimento de suas habilidades. Desta forma, para que possa haver 

um bom desenvolvimento da criança e adolescente, deve-se atentar às suas 

necessidades, tanto de ordem material, quando emocional. 

Acerca do princípio acima exposto, Dias (2011, p. 352 e 353) menciona: 

 

[...] deve ser observado sempre que se discuta o direito da criança e do 
adolescente. Possui importância reconhecida uma vez que a condição 
peculiar de seu desenvolvimento não pode ser definida apenas a partir do 

que a criança não sabe, partindo do pressuposto de que não tem condições 
ou não é capaz de discernir. Cada fase do desenvolvimento deve ser 

reconhecida como revestida de singularidade e de completude relativa. [...] 

 

Além dos princípios já elencados, há o da igualdade entre os filhos, 

apresentado na Constituição Federal (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) 

em seu art. 227, § 6º que traz a proibição de discriminação dos filhos, 

independentemente de sua origem, sendo filhos tidos no casamento ou não, 

biológicos ou por adoção. 

Cabe salientar que os princípios sempre devem ser observados ao falar-se em 

adoção, devendo esta atender principalmente ao melhor interesse da criança, afinal, 

seu principal objetivo na atualidade é de proporcionar àquelas crianças e 

adolescentes que não têm a oportunidade de convivência familiar, a colocação em 

uma família que possibilitará isto de forma saudável e feliz. 
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2.2 Previsão jurídica 

  

Atualmente, a adoção de menores no Brasil possui diversos requisitos que 

precisam ser analisados, bem como é necessário verificar sua previsão jurídica a fim 

de se alcançar um maior entendimento sobre o tema. 

Com o advento da Lei 12.010/2009 (BRASIL, 2009, 

<http://www.planalto.gov.br>), conhecida como Lei Nacional da Adoção, vieram 

diversas alterações ao Código Civil de 2002, bem como ao ECA. Assim, a adoção 

passou a ser disciplinada por este Estatuto, conforme vemos no art. 1.618 do Código 

Civil vigente (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>) "A adoção de crianças e 

adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.", trazendo diversos requisitos e 

formalidades para que seja concretizada, sempre observando o princípio do melhor 

interesse e proteção integral da criança e do adolescente. 

Quanto às formalidades, a adoção de menores depende de ação judicial que 

tramita na Vara da Infância e Juventude tendo a intervenção do Ministério Público 

todas as vezes por envolver o estado de pessoas e a ordem pública. Nesse sentido, 

cita Fernandes (2015, p. 297) "[...] nota-se que a adoção perde sua apreciação 

meramente civilista, galgando os temas de interesse geral, sendo, portanto, em 

relação à sua natureza jurídica, um tema de ordem pública.". Assim, a adoção não 

mais possui caráter contratualista como era com o Código Civil anterior, quando era 

tratada como um negócio jurídico entre as duas partes envolvidas no processo, mas 

possui caráter constitucional, onde o legislador preocupou-se em possibilitar ao 

Poder Público que assistisse os atos deste instituto.  

Deve-se observar que a adoção é irrevogável e que somente deve ser utilizada 

como última opção, quando esgotados os recursos para manter a criança ou 

adolescente em sua família natural, cita assim o ECA em seu art. 39, § 1º: "A adoção 

é medida excepcional e irrevogável, à qual deve-se recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural 

ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei." (BRASIL, 1990, 

<http://www.planalto.gov.br>). 

Para a concretização da adoção, é necessário o consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando, mas nos casos em que ocorreu a destituição do 

poder familiar, dispensa-se este consentimento. O poder familiar conforme Tartuce e 
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Simão (2012, p. 387), é "[...] conceituado como sendo o poder exercido pelos pais 

em relação aos filhos, dentro da ideia de família democrática, do regime de 

colaboração familiar e de relações baseadas, sobretudo, no afeto.". As hipóteses de 

destituição do poder familiar encontram-se no art. 1.638 e parágrafo único do Código 

Civil (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>), há uma ação de destituição do 

poder familiar, visto que somente ocorre a perda deste poder por ato judicial. 

Nas hipóteses em que o adotando tem mais de 12 anos, também é necessário 

o seu consentimento e a adoção será precedida de um estágio de convivência, pelo 

prazo máximo de 90 dias, que tem por finalidade a adaptação do  adotando à vida e 

costumes da nova família, é nesse período que se consolida a vontade de adotar e 

ser adotado, afinal é preciso verificar não só se a família tem condições de adotar, 

como também se o menor irá se adaptar e terá vontade de ser adotado por aquele 

grupo familiar (VENOSA, 2009, p. 288). 

Ainda quanto aos requisitos para adoção, é necessário que o adotante tenha 

capacidade para adotar, referindo-se tanto ao elemento etário quanto de sanidade, 

como regulado pelo ECA (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>), deve ter 

mais de 18 anos de idade, com uma diferença de 16 anos do adotando. Além da 

capacidade do adotante, importante salientar que não há restrição quanto ao estado 

civil, pessoas solteiras, casadas, em união estável podem adotar, mas há uma 

proibição de que o ascendente e o colateral de 2º grau do adotando não podem 

adotá-lo, nem o tutor ou curador enquanto não quitado o débito existente e não tiver 

feito prestação de contas. 

Existentes todos os requisitos para a adoção, o procedimento começa com a 

ida do interessado em adotar à Vara de Infância e Juventude, com a comprovação 

da documentação necessária, há uma avaliação psicossocial para verificar se 

aquele indivíduo tem capacidade e condições para ter um filho, a avaliação é de 

extrema importância, visto que o perfil psicológico do adotando é diverso. Assim, 

cada criança ou adolescente apresenta necessidades diferentes sendo primordial 

avaliar os perfis de adotantes para que melhor atendam à personalidade do infante. 

Desta forma, a avaliação psicossocial atenta aos fatores intrínsecos, relacionados 

aos valores, atitudes e crenças, como também aos extrínsecos que dizem respeito 

às condições mínimas para alimentação, vestuário, lazer, sempre buscando a 

estabilidade da família (KUSANO, 2011, p. 165 e 166). 
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Após a avaliação, o Ministério Público irá emitir um parece, para que então o 

juiz profira a sentença, e, aprovado o interessado, seu nome passará a constar nos 

cadastros estaduais e nacionais de adoção, como previsto no art. 50 do ECA 

(BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>) "A autoridade judiciária manterá, em 

cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em 

condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.",  o 

segundo cadastro a que se refere o artigo é chamado de cadastro de adotantes e 

deve ser respeitada sua ordem cronológica. No entanto, a cronologia pode ser 

quebrada quando encontra-se uma criança com um perfil para o adotante que entrou 

depois no cadastro de adoção e não seria o próximo na fila de espera, conforme 

Kusano (2011, p. 173), deve prevalecer os interesses da criança, podendo assim 

interferir na ordem cronológica do cadastro. 

Consolidada a adoção, com a sentença judicial, de acordo com o art. 47 do  

ECA (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>) "O vínculo da adoção constitui-se 

por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual 

não se fornecerá certidão.", o registro civil conterá o nome dos adotantes como pais 

e será cancelado o registro original da criança ou adolescente que foi adotado, 

produzindo efeitos após o trânsito em julgado da sentença que deferiu a adoção. 

Deste modo, a adoção de menores, além de observar os requisitos definidos 

pelo ECA, deve sempre se ater ao princípio do melhor interesse da criança ou 

adolescente, visto que, atualmente, o principal objetivo da adoção é proporcionar ao 

menor um convívio familiar sadio. 

 

2.3 Afeto como valor jurídico 

 

O conceito de família no Brasil evoluiu desde a implementação do Código Civil 

de 2002, nos dias atuais, é a presença do afeto que une pessoas na constituição de 

uma família. Desta forma, é necessária uma análise acerca do valor do afeto na 

esfera jurídica, como este princípio modifica o Direito de Família e, 

consequentemente, o instituto da adoção. 

A família sofreu diversas alterações ao longo dos anos, a forma de convivência 

das pessoas dentro do grupo familiar se modificou conforme os valores e tendências 

da sociedade foram mudando, a família se tornou menor, para Nogueira (2001, p. 

43), essa redução possibilitou uma aproximação entre pais e filhos, aumentando o 
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sentimento entre as pessoas e criando uma noção desta entidade baseada no afeto 

e solidariedade. Assim, nessa nova percepção de relação familiar, há uma 

valorização dos integrantes, onde se dá importância aos interesses individuais de 

cada um dos membros, preocupando-se com o desenvolvimento dessas pessoas. 

 

Atualmente, estamos diante de uma profunda mutação da família. Os 
demógrafos e sociólogos observaram que o vínculo afetivo se sobrepôs à 
concepção da família como espaço econômico. Assim, a mutação familiar 

demanda sua evolução, sua natureza dupla (o que significa ser, ao mesmo 
tempo, fenômeno de direito e fenômeno de costumes), bem como os 

problemas que suas diversas funções, econômica, social e afetiva colocam. 
(DIAS, 2011, p. 349). 

 

Para Mello (2017, p. 2), o afeto tem grande importância na estrutura moderna 

de família, sendo traduzido como amor que se busca nas relações familiares: "O 

amor é a fonte e o sentido das relações familiares inseridas na pós-modernidade. 

[...]". 

Conforme o conceito familiar mudou ao longo dos anos, o afeto foi se tornando 

cada vez mais importante, considerado por Kusano (2011, p. 151) "[...] como o 

carinho com que as pessoas se tratam entre si em demonstração de amor e 

solidariedade [...]", não somente o da relação amorosa, como também entre os pais 

e filhos, é o que se busca na constituição da família como elemento definidor destas 

relações, é o sentimento que mantêm um grupo de pessoas, como família, unidos. 

E, como pais, as pessoas se comprometem na educação e proteção de uma criança 

ou adolescente, independentemente do tipo de filiação, uma vez que não há mais 

distinção entre filhos. 

 Na adoção é possível verificar como o afeto é importante, é a maior forma de 

demonstração disto, por se tratar de um vínculo que se cria na afeição, amor, a partir 

da escolha do indivíduo em se tornar pai ou mãe, tutelada juridicamente, "[...] a 

adoção se faz baseada em laços afetivamente poderosos, ao inserir uma criança na 

vida familiar, integrando-a completamente, sem dúvida uma demonstração de amor 

pensado e consciente." (NOGUEIRA, 2001, p. 94). Inclusive no ECA (BRASIL, 1990, 

<http://www.planalto.gov.br>), o legislador se preocupou com o afeto, como dispõe o 

art. 28, § 3º "Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a 

relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências 

decorrentes da medida.". 
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Desta forma, pode-se dizer que o afeto e o cuidado são valores jurídicos de 

grande importância, ambos tendo origem no sentimento de solidariedade e ajuda 

recíproca, devendo ser observados na constituição de uma família. Se tratando de 

adoção, eles são ainda mais presentes, visto que é uma filiação decorrente da 

escolha, não da biologia, nesse sentido, a adoção é o reconhecimento jurídico do 

afeto com o objetivo de alcançar a felicidade para todas as partes envolvidas no 

processo, com especial atenção à felicidade da criança e do adolescente (DIAS, 

2011, p. 351). 

Para Santos (2011, p. 130), "[...] o amor não tem sexo, não tem idade, não tem 

cor, não tem fronteiras, não tem limites.". O amor é tão importante para a felicidade 

que passou a ter valor jurídico e para que um grupo seja considerado uma família, 

basta que convivam pelo afeto. 

Nesse sentido, decisão de apelação cível nº 10079100010507001 do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais: 

 

CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

CUMULADA COM ADOÇÃO. FILHA ABANDONADA. RUPTURA DO 
VÍNCULO AFETIVO COM A MÃE BIOLÓGICA. VÍNCULOS 
ESTREITAMENTE FIXADOS COM OS GUARDIÕES. PROVA. MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA 
MANTIDA. - Conquanto a mãe biológica tenha posteriormente modificado 

seu modo de vida, viva hoje situação de equilíbrio, estrutura familiar e 
religiosidade, não é possível que se apague o que fez no passado; não é 

possível refazer laço de afeto e ternura, realidade que, aliada ao fato de a 
filha estar inteiramente adaptada e integrada à família substituta, tendo 
identificado pai e mãe, conduz à conclusão de que a adoção atende ao 

melhor interesse da infante. - Abandonada a criança, rompido o vínculo 
com a mãe biológica e estabelecidos fortes vínculos de afeto e carinho 

com os guardiões, que reúnem os requisitos para obter a adoção, este é 
seguramente o melhor para a criança. (MINAS GERAIS, 2013, 
<http://www.tjmg.jus.br>). 

 

 

Assim, é possível observar que cada vez mais a jurisprudência se preocupa em 

analisar a afetividade na adoção, prevalecendo inclusive o afeto às relações com a 

família natural da criança ou adolescente. Para Tartuce e Simão (2012, p. 22 e 23), 

o afeto tem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Conforme Nogueira (2001, p. 88), é importante que se valorize a filiação 

decorrente do afeto, uma vez que o relacionamento mais profundo entre pais e filhos 

provém do sentimento, da afetividade, do cuidado ao satisfazer as necessidades do 

menor, surgindo o sentimento no infante de segurança e felicidade ao estar inserido 

naquela família.  
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Dado o exposto, o afeto tem valor jurídico, sendo observado atualmente 

juntamente com todos os princípios e requisitos, para a concessão da adoção de 

menores, uma vez tratando-se de seres vulneráveis e que necessitam de cuidados 

especiais da sociedade, da família e do Direito e a melhor forma de assegurar os 

direitos de crianças e adolescentes, que não estão inseridos em uma entidade 

familiar, é dar-lhes a oportunidade de fazerem parte de uma família onde seus 

interesses serão respeitados, bem como proporcionado seu desenvolvimento sadio 

através de relações afetivas.   
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4 ADOÇÃO POR DIFERENTES ARRANJOS FAMILIARES 

 

A sociedade se modificou e evoluiu ao longo da história, com isso, institutos 

como a adoção também sofreram alterações. Analisados os aspectos das relações 

familiares e da adoção, é necessário abordar como a adoção ocorre nos modelos 

familiares diversos que existem atualmente. 

Segundo Paes (2015, p. 29) 

 

 
As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas foram inúmeras. O 

Direito Civil, enquanto ramo do ordenamento jurídico incumbido de 
regulamentar as relações entre as pessoas, e destas com seus negócios e 
bens, também foi sensivelmente afetado. Isso porque as relações familiares 

tuteladas pelo Direito ganharam, hodiernamente, novas feições, novos 
atores e novas finalidades. Merecem relevo as inovações ocorridas no 

Direito das Famílias e, em particular, aquelas que se perpetraram quanto ao 
tema filiação e parentesco. 

 
 

Assim, existem inúmeros modelos familiares que já tiveram acesso ao instituto 

da adoção. O afeto ganhou importância ao se falar em relações familiares e, 

principalmente, na adoção, possibilitando que diferentes arranjos familiares também 

fossem candidatos a adotar, pois este instituto é uma tradução da importância do 

afeto nas relações uma vez que ele não deriva do vínculo biológico, mas da 

convivência familiar (DIAS, 2011, p. 351). 

O instituto da adoção é garantia do melhor interesse da criança e do 

adolescente, pois proporciona uma família aos que não a possuem. Com o 

crescente valor do afeto juridicamente, abriu-se possibilidade para a pluralidade de 

entidades familiares. Há vários estudos psicológicos que indicam vantagens à 

criança ao ser colocada em uma família, independentemente de sua constituição, 

seja monoparental, heteroafetiva, homoafetiva, poliafetiva, desde que exista o afeto. 

Além disto, a criança não deve ser vítima de preconceito racial, sexual, religioso, 

sendo assim, não deve-se colocar obstáculos em sua adoção por famílias não 

tradicionais (MATOS; OLIVEIRA, 2012, p. 295). 

Atualmente, como cita Tartuce e Simão (2012), dentre os modelos familiares 

que existem e têm registros de adoção, há a família monoparental uma vez que é 

possível adotar independentemente do estado civil, também as famílias 

homoafetivas podem realizar a adoção. 
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Outra modalidade é a filiação socioafetiva, apesar de ser recente, possui 

reconhecimento jurídico e registros desta natureza serão cada vez mais frequentes. 

O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva possui todos os 

efeitos jurídicos, decorre da verdade aparente na relação de filiação (DIAS, 2015, p. 

406 e 407). 

Desta forma, importante analisar a adoção pelos diferentes arranjos familiares, 

pois os modelos familiares existem e vivem em sociedade, devendo ter seus direitos 

e deveres resguardados, dentre eles o direito à adoção. Assim, será abordada a 

adoção em famílias monoparentais, homoparentais, bem como a filiação poliafetiva 

à luz dos princípios constitucionais que protegem as crianças e adolescentes e as 

relações familiares. 

 

4.1 Princípios 

 

Com a evolução da sociedade e das relações familiares, é pertinente analisar 

os princípios que dão respaldo à adoção por diferentes modelos familiares. Cada 

vez mais é possível observar as constituições diversas de famílias, a diversidade 

está presente na sociedade, bem como a adoção no meio destes modelos ocorre, 

respeitando os princípios do Direito de Família. 

O Direito de Família é de grande relevância social, pois tutela os direitos 

relativos às relações familiares, centrado nas pessoas membros da família, e estas 

são a base e estrutura da sociedade.  Por ser uma ciência autônoma, possuindo 

doutrina e legislação próprias, também possui princípios que devem ser observados 

ao lidar com tais relações e direitos. Nas palavras de Fernandes (2015, p. 68) 

 

Desta maneira, a argumentação principiológica servirá para dar uma 
mobilidade necessária, para que o direito de família esteja mais adaptado à 

realidade social e também atento às exigências sociais, tão graves e 
relevantes naquilo que é pertinente à família, à infância e à juventude, aos 
idosos, etc. 

 
 

Assim, para ser analisada a possibilidade de adoção por diferentes arranjos 

familiares, devem ser observados os princípios que norteiam o Direito de Família 

abordados nos capítulos anteriores, pois muitas vezes são utilizados para adequar 

as questões jurídicas ao avanço da sociedade, já que muitas vezes a legislação 

expressa não consegue acompanhar tal evolução. Portanto, na concessão da 
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adoção para as famílias não consideradas tradicionais, aquelas que não são 

compostas por mãe, pai e filhos, os princípios são fundamentais. 

Um dos mais importantes a ser observado para concessão da adoção por 

diferentes arranjos familiares é o da dignidade da pessoa humana. A Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) elenca a dignidade 

humana como fundamento da República. Nas palavras de Dias (2011, p. 179): 

 

Isto nos permite afirmar, sem qualquer embargo, que este princípio constitui 

núcleo fundante, estruturante e essencial de todos os direitos fundamentais 
previstos na ordem constitucional. Não há como dissociar um direito 

fundamental, qualquer que seja ele, dos postulado da dignidade  humana. 
 
 

Desta forma, o princípio da dignidade da pessoa humana orienta todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, caso não seja observado, há inconstitucionalidade, 

visto que possui proteção jurídica, não havendo possibilidade de uma interpretação 

que viole tal princípio (DIAS, 2011, p. 179; 180). 

Conforme Dias (2015, p. 45), ao ser considerada fundamento da República, 

ocorreu o fenômeno da despatrimonialização e a personalização dos institutos 

jurídicos, a pessoa passou a ter mais valor do que o patrimônio. Sendo assim, é 

fundamental a observância da personalidade em qualquer ato jurídico. 

Para Tartuce e Simão (2012, p. 6), o Direito de Família é o ramo em que mais é 

possível verificar a importância e a atuação do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Em qualquer instituto deste ramo do Direito deve-se observar a dignidade 

humana, permitindo que todos possam usufruir dos direitos inerentes às relações 

familiares, como a adoção. 

Neste sentido, Bacellar traz um conceito de dignidade humana: 

 

A noção de dignidade da pessoa humana abrange o núcleo existencial que 

é essencialmente comum a todos os seres do gênero humano. E, para 
aclarar mais seu significado, assevera a doutrina quase que de forma 
uníssona, se trata do reconhecimento do indivíduo como limite e 

fundamento do domínio político da República, em virtude de ocorrências 
históricas de tentativa de extermínio do ser humano, como exemplo, os 

genocídios étnicos e a inquisição. (2017, p. 45; 46). 

 

A dignidade humana não é apenas conceituada de forma intelectual, possui 

raízes em sentimentos e emoções, inclusive é ligada ao afeto. Desta maneira, negar 



37 
 

a qualquer pessoa o direito de constituir a família que a faz bem, é não observar o 

princípio fundamental do ordenamento jurídico (DIAS, 2015). 

Além do princípio apresentado, também deve ser observado o da igualdade e 

respeito à diferença, presente na Constituição Federal (BRASIL, 1988, 

<http://www.planalto.gov.br>) em seu art. 5º que define "todos são iguais perante a 

lei [...]". A igualdade não deve existir apenas na aplicação e fiscalização de uma lei, 

mas também deve estar expressa na própria lei, uma vez que, segundo Dias (2015, 

p. 47) o conceito de igualdade é intimamente ligado ao de justiça, interessando 

especialmente ao Direito, visto que sua finalidade é a busca pela justiça. 

Ao aplicar o princípio da igualdade, é necessário observar a situação em que 

se encontra o indivíduo, nas palavras de Dias (2011, p. 216): 

 
Em seu aspecto material, o princípio da igualdade consagra a célebre 

definição de igualdade de Aristóteles, uma vez que define que deve ser 
dado o mesmo tratamento jurídico aos indivíduos que se encontrem em 
igual situação, ao passo que aos que se encontram em situação diversa 

deve ser dado um tratamento jurídico diverso, justamente em face da 
situação diferenciada em que se encontram. É a denominada igualdade na 

lei. 
 

 

Além disso, a igualdade tem uma função social, ficando comprovado que, ainda 

que determinada lei favoreça apenas um grupo de pessoas, cabe à Jurisdição e à 

Administração preencherem a lacuna, ao se tratar da normal legal abrangendo 

outros grupos, através de analogia. Deste modo, o grupo que foi discriminado 

poderá usufruir de seus direitos, ainda que não estejam expressos em uma normal 

legal, pois do contrário haveria uma inconstitucionalidade por omissão, afinal, a 

própria Constituição Federal prevê a igualdade (DIAS, 2011, p. 217).  

Neste contexto, ainda que não existam normas expressas para adoção por 

determinados modelos de família, ela pode ocorrer. Também cabe ressaltar que o 

princípio da igualdade está presente na filiação, uma vez que não há mais distinção 

entre os filhos, como está disposto no art. 227, § 6º da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) "Os filhos, havidos ou não da relação 

do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.". 

De acordo com Fernandes (2015, p. 70), 

 

O princípio constitucional da igualdade moldou o ordenamento jurídico para 
novos horizontes. Considerando a ideia de igualdade como um a abertura 
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do sistema, faz com que membros da família sejam considerados de forma  
igualitária, frente a direitos, reconhecendo  suas individualidades e 

consagrando o respeito a seus direitos fundamentais.  
Esse é um dos sentidos da repersonalização do direito de família que, 
dentre tantas facetas, denota a grande importância de um resgate do 

humanismo nas relações jurídicas. 
 

 

A igualdade também é considerada entre companheiros e cônjuges, como é 

possível verificar no art. 1.511 do Código Civil (BRASIL, 2002, 

<http://www.planalto.gov.br>) "O casamento estabelece comunhão plena de vida, 

com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.", bem como no art. 

1.566, inciso III que prevê a mútua assistência como um dos deveres no casamento.  

Outro princípio fundamental no Direito de Família é o da solidariedade, 

conforme Dias (2011, p. 191), ninguém consegue viver se não for em sociedade, a 

essência do ser humano são as relações sociais, os sentimentos. Neste sentido, a 

solidariedade se traduz como princípio fundamental do Direito, é o amor ao próximo 

que move a sociedade, amor além da atração física, seja ela entre homens ou 

mulheres, visto que a solidariedade também é intimamente ligada ao princípio da 

igualdade.  

De acordo com Dias (2011, p. 191), 

 

A fraternidade e a solidariedade são inerentes à própria concepção de 

dignidade da pessoa humana, consubstanciadas no dever de respeito no 
âmbito da comunidade dos seres humanos. É exatamente nesse sentido, de 
respeito ao ser humano e às suas escolhas, que o princípio da 

solidariedade se insere no reconhecimento de direitos às uniões 
homoafetivas. 

 
 

Essa justificativa também aplica-se ao direito de adoção pelas diversas famílias 

existentes atualmente, visto que o respeito, requisito do princípio da solidariedade, 

faz parte da vida em sociedade e é manifestado pela aceitação das escolhas de 

outras pessoas. Assim, desde que obedecidos todos os requisitos da adoção, sua 

concessão para famílias não convencionais como a homoafetiva, a monoparental, a 

poliafetiva, é dever social regido pelo princípio da solidariedade.  

É possível observar a importância da solidariedade na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>) em seu art. 3º, inciso IV que prevê 

como objetivo fundamental da república "promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.". 
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A solidariedade também está presente no núcleo familiar, visto que todos os 

membros devem cuidar uns dos outros, com afeto e carinho. Um exemplo desta 

solidariedade familiar é o dever de prestar alimentos, pois trata-se de uma forma de 

suprir necessidades, auxiliar, o que é a base do princípio abordado. O direito à 

convivência familiar também é uma expressão deste fundamento constitucional, pois 

permite a manifestação de afeto e carinho e contribui para o desenvolvimento da 

criança (MELLO, 2017, p. 93; 94). 

Como já verificado, a afetividade tem valor jurídico nos dias atuais, este 

princípio é a base de uma relação familiar, e, ainda que não esteja expresso no 

ordenamento jurídico, deve ser analisado e classificado como princípio fundamental, 

pois, ainda que não esteja expresso no ordenamento jurídico, está presente na ideia 

de família e sociedade e cabe ao Direito acompanhar estas evoluções sociais, afinal, 

o afeto é a base de uma família (MELLO, 2017, p. 95). 

Segundo Dias (2011, p. 196), 

 

Foram o afeto e o princípio da afetividade que trouxeram a legitimação de 

todas as formas de família. Portanto, hoje, todas as relações e formações 
de  família são legítimas. A Constituição da República exemplificou três 
formas. Mas há muitas outras. E o direito deve proteger e tutelar todas elas, 

inclusive para que sejam garantidos todos os direitos patrimoniais e 
pessoais de cada indivíduo. [...] Não há razão para discriminar qualquer tipo 

de família, seja homo ou heterossexual, pois ambas são constituídas por 
cidadãos brasileiros como quaisquer outros, que trabalham, pagam 

impostos, colaboram para o desenvolvimento do país e é inaceitável que 
sejam deixados à margem da tutela jurisdicional simplesmente em razão de  
preferências sexuais. 

 
 

De acordo com os princípios apresentados nos capítulos, da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade, da afetividade, além dos que regem a adoção, a 

adoção por diferentes arranjos familiares pode ocorrer quando observados seus 

requisitos, sempre pensando no melhor interesse da criança e do adolescente, bem 

como na sua proteção integral. Desta forma, será analisada a adoção por alguns 

modelos familiares a fim de verificar se é possível a concessão deste instituto para 

famílias poliafetivas.  

 

4.2 Adoção monoparental 

 

A família monoparental é aquela formada por qualquer um dos pais e seus 

filhos, cada vez mais é comum ver este modelo familiar na sociedade. Para ser 
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considerada uma entidade familiar não é necessário que exista um casamento ou 

união estável, pais que criam seus filhos sozinhos também têm este 

reconhecimento.  

O ECA (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>), permite que a adoção 

seja feita por pessoa maior de 18 anos independentemente do estado civil, desta 

forma é possível que solteiros adotem, dando origem à uma das formas da família 

monoparental já reconhecida atualmente. 

Para Dias (2015, p. 292 e 293) 

 

Ainda que a doutrina mais conservadora considere a adoção por solteiros 
como o ponto mais inquietante da monoparentalidade, é indispensável 

atentar para o interesse da criança. É preferível que tenha um pai ou uma 
mãe do que não tenha ninguém para chamar de pai ou mãe. São tantas as 

exigências que se torna interminável a espera para que ocorra a adoção, o 
que, muitas vezes, leva crianças e adolescentes a permanecerem 

institucionalizados até completarem a maioridade. [...] 
 
 

Sendo assim, não há qualquer impedimento para que uma pessoa solteira 

adote uma criança ou adolescente, basta que tenha condições de criá-la, oferecendo 

sustento, educação e afeto. Neste sentido, observam-se os princípios do ECA 

(BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>), quais são a proteção integral da 

criança e do adolescente, a prioridade absoluta destes indivíduos, o melhor 

interesse, onde fica claro que a adoção por uma pessoa solteira não deve ser 

vedada.  

Observa-se decisão do Agravo de Instrumento nº 1.0000.16.088004-3/001 do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que inclusive traz em seus votos a importância 

da paternidade ou maternidade em uma família monoparental, citando o princípio da 

igualdade tanto para comparar a outras famílias quanto para a não distinção entre 

filhos biológicos e adotivos: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

 FAMÍLIA MONOPARENTAL - PAI ADOTANTE - LICENÇA MATERNIDADE 
- PRORROGAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

A Constituição Federal objetiva concretizar o direito social à maternidade, 
sem qualquer distinção entre as suas formas. O legislador não previu o 

resguardo apenas da maternidade biológica, como também daquela oriunda 
da adoção, sendo vedado o tratamento desigual entre estas. 
A família monoparental também constitui entidade familiar, devendo seu 

núcleo social e afetivo ser protegido, independentemente de ser o pai ou a 
mãe quem exerça o Poder Familiar, nos termos do consagrado princípio da 

isonomia, previsto no art. 5º, caput e inciso I, da CF/88. (MINAS GERAIS, 
2017, <https://www.tjmg.jus.br/>). 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000160880043001
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Além disto, o afeto tem valor jurídico, este valor fica claro ao analisar todas as 

estruturas aceitas pelo Direito de Família que se baseiam na afetividade. A família é 

norteada por este princípio, sua finalidade é de promover o bem-estar de todos os 

membros, bem como possibilitar que todos se desenvolvam de forma saudável, 

respeitando sua individualidade (FERNANDES, 2015, p. 81 e 82). 

Portanto, a adoção por uma pessoa solteira, formando a família monoparental 

deve observar sempre os princípios dos direitos das crianças e adolescentes, não 

podendo-se negar às pessoas que vivem sozinhas nem às crianças que estão à 

espera de uma família a oportunidade de uma adoção sempre que esta for o melhor 

para o infante. 

 

4.3 Adoção por famílias homoafetivas 

 

As relações homoafetivas passaram a ter reconhecimento na sociedade, sendo 

permitido inclusive que os casais homoafetivos convivam em união estável e casem. 

Assim como as famílias heteroafetivas e as monoparentais, as homoafetivas 

também devem ter o direito à adoção assegurado. 

Conforme Dias (2011, p. 348) 

 

Mas, além do desejo de viver de forma livre sua sexualidade, muitos 
homossexuais pretendem ver realizado o sonho de 

paternidade/maternidade, reclamando para si o direito à descendência e 
propondo propiciar a uma criança o direito à ascendência, ao carinho e ao 

aconchego de um lar. [...] 
 

 

A adoção por famílias homoafetivas não deve ser vista com preconceito, os 

casais homossexuais passam pelos mesmos procedimentos que casais 

heterossexuais para que possam adotar, desta forma não é possível dizer que uma 

criança criada em uma família homoafetiva teria menos amparo que uma criada pela 

chamada família tradicional. É sabido que os seres humanos transmitem valores 

com os quais foram criados, isso quer dizer que os valores a serem transmitidos ao 

adotando nada tem a ver com a orientação sexual dos indivíduos (FERNANDES, 

2015). 
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A realidade social atual traz um número muito grande de crianças abandonada, 

sem família, proporcionar a estas crianças um lar com amor e afeto é observar o 

princípio do melhor interesse, não importando se trata-se de uma família 

heteroafetiva ou homoafetiva, desde que tenha afeto e cuidado (DIAS, 2011, p. 360). 

Além disso, as famílias homoafetivas merecem ter seus direitos reconhecidos,  

 

A homossexualidade é um fato da vida. Sempre existiu sempre vai existir. 
Não há, portanto, nem nunca haverá, qualquer legislação que seja capaz de 

impor a um ser humano a observância obrigatória de uma determinada 
orientação sexual. A manifestação de desejo e amor por pessoas do mesmo 

sexo passa ao largo da legislação dos homens. 
Não é possível identificar no direito qualquer norma autorizadora de 
discriminação aos casais homoafetivos. Além do mais, qualquer regra ou 

interpretação nesse sentido atenta flagrantemente contra a dignidade da 
pessoa humana homossexual. (DIAS, 2011, p. 186). 

 
 

Desta maneira, a adoção deve sempre observar os princípios fundamentais 

que regem o direito da criança e adolescente, estando presentes tais princípios não 

deve haver empecilho para que casais homossexuais adotem.  Na situação atual da 

sociedade, existem muitos infantes abandonados, sem lar, sendo melhor para eles 

que tenham a possibilidade de uma família, um lar onde tenham afeto e cuidado, 

não importando a orientação sexual dos indivíduos que pretendem adotar e 

proporcionar esse lar sadio, com toda a estrutura necessária para abrigar uma 

criança (DIAS, 2011). 

Importante ressaltar que já foram realizados inúmeros estudos acerca da 

adoção por famílias homoafetivas, sobre a personalidade do adotado, sua saúde 

mental. Nas palavras de Fernandes (2015, p. 310), 

 

Inicialmente, estudos fartos e sérios demonstram que não há significativo 
risco de sequelas, na formação da personalidade do adotado, seja por 

homossexual, ou por família homoafetiva - é o velho mito de que uma 
criança ou adolescente criado por homossexual também se torna 

homossexual sendo derrubado. Ademais, indica a doutrina que há um sem-
número de filhos naturais de homossexuais, que não experimentaram 
aversão social nem abalo psicológico, verificando-se que o tema enfrenta 

mais o preconceito do que exatamente a capacidade do exercício de papel 
homoparental - deixando-se, inclusive, em plano inferior o adotado. 

 
  

É da natureza humana transmitir princípios e valores que tiveram em sua 

criação, o mesmo ocorre com famílias heterossexuais e homossexuais, pois nada as 

difere quando fala-se em filiação. Desta forma, os valores culturais, sociais, de 
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trabalho nada tema ver com a orientação sexual dos indivíduos, não cabendo alegar 

que um filho criado por famílias homoafetivas teria valores e princípios deturpados 

(FERNANDES, 2015, p. 311). 

Além disso, é necessário analisar o princípio da dignidade da pessoa humana 

ao se falar em direitos fundamentais, também deve ser observado ao abordar a 

adoção por casais homossexuais, uma vez que não conceder-lhes esse direito seria 

ferir sua dignidade humana ao discriminá-los. A dignidade da pessoa humana é 

fundamento da República, sendo assim, deve sempre ser levada em consideração, 

independentemente da matéria analisada (DIAS, 2011, p. 178 e 179). 

Neste sentido, decisão de apelação cível nº 0002583-11.2017.8.24.0036 do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 
 

   INFÂNCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO 
POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO 
DO PARQUET. PRETENDIDA A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. ESTUDOS SOCIAL E 
PSICOSSOCIAL CLAROS E FAVORÁVEIS À HABILITAÇÃO. 

TRATAMENTO PSICOTERÁPICO POR UM DOS ADOTANTES. FATO 
QUE CORROBORA SUA DISPOSIÇÃO EM SE PREPARAR 

PSICOLOGICAMENTE PARA A ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A 
COLOCAR EM DÚVIDA O PREPARO DO CASAL NESTE MOMENTO 
PROCESSUAL. CRITÉRIOS RECURSAIS DISCRIMINATÓRIOS, 

INFUNDADOS E DESARRAZOADOS. PRETENSÃO DE DESCOBRIR A 
"GÊNESE" DA HOMOSSEXUALIDADE E OS "PAPÉIS" QUE CADA UM 

EXERCE NO ÂMBITO RELACIONAL. PLEITO QUE ESBARRA NA 
DIGNIDADE HUMANA DOS REQUERENTES E NA NECESSIDADE DE 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, III, 3º, IV, E 

5º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABILITAÇÃO DEFERIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.   1. "Se determinada situação é 
possível ao extrato heterossexual da população brasileira, também o é à 

fração homossexual, assexual ou transexual, e todos os demais grupos 
representativos de minorias de qualquer natureza que são abraçados, em 
igualdade de condições, pelos mesmos direitos e se submetem, de igual 

forma, às restrições ou exigências da mesma lei, que deve, em homenagem 
ao princípio da igualdade, resguardar-se de quaisquer conteúdos 

discriminatórios." (STJ, REsp 1281093/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 18/12/2012)   2. Na visão moderna, não há 

mais espaço para se conceberem argumentos impeditivos de adoção de 
crianças e adolescentes por casais homoafetivos. Tanto estes como os 
casais heterossexuais deverão comprovar, no mínimo, no interesse maior 

de crianças e adolescentes, suas aptidões para o exercício responsável da 
paternidade e maternidade. No âmbito do Direito da Infância e Juventude, 

há que se ter muita cautela para não se afrontar o princípio da dignidade 
humana, quer de crianças e adolescentes, quer de pretendentes a guarda 
ou adoção. Ambos merecem absoluta e inarredável proteção. (SANTA 

CATARINA, 2018, <https://www.tjsc.jus.br/>). 
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Assim, a adoção por casais homoafetivos é aceita atualmente, decorrente da 

observância dos princípios do direito da criança e do adolescente, bem como do  

princípio da dignidade da pessoa humana e, principalmente, do reconhecimento do 

afeto como valor jurídico. 

 

4.4 Filiação poliafetiva 

 

Atualmente, é possível observar a adoção nos diversos modelos familiares. 

Todas as vezes é regida pelo afeto, é neste contexto que surgiu a filiação 

socioafetiva, onde é possível que uma pessoa possua múltiplos pais e mães, de 

acordo com a afetividade na relação destes, como exemplo um padrasto que cria a 

filha da companheira como sua, juntamente com os pais biológicos, pode ter seu 

nome no registro da criança como pai socioafetivo.  

Neste caso, fazendo um comparativo com este modelo de filiação socioafetiva, 

ainda que não se tenha a regulamentação jurídica das famílias poliafetivas, aquelas 

que convivem entre mais de duas pessoas, conforme visto nos capítulos anteriores, 

é possível a multiparentalidade no registro da criança o que possibilitaria também a 

adoção por estes modelos familiares. Sendo mais uma forma de demonstrar como a 

afetividade é importante e serve como formadora da família. 

Conforme Gomes (2015, p. 22), o afeto é a base familiar, as pessoas se unem 

para buscar a felicidade. A paternidade socioafetiva é umas das representações do 

da importância do afeto, uma vez que ela não decorre da presunção ou do vínculo 

sanguíneo. 

Kusano (2011, p. 36) conceitua a filiação afetiva: 

 

A filiação sociológica é também afetiva, podendo ocorrer quando alguém, 
um casal ou a família cria uma criança ou adolescente por simples gosto, 

sem que haja vínculo biológico ou jurídico legalizado, denominado "filho de 
criação", envolvidos em cuidado, provisões, amor e ternura. 

 
 

No momento atual, existe a possibilidade de registro da filiação socioafetiva e, 

com esta possibilidade, é importante ressaltar a multiparentalidade, uma vez que a 

criança ou adolescente pode ter em seu registro tanto o nome do pai biológico 

quanto do socioafetivo. Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal aprovou a tese 

referente tema 622 de Repercussão Geral em decisão do Recurso Extraordinário 
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898060: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem 

biológica, com os efeitos jurídicos próprios." (BRASIL, 2015, <http://www.stf.jus.br/>). 

Neste sentido, ainda é necessário falar sobre a coexistência da paternidade 

biológica com a afetiva, atualmente é possível que a criança ou adolescente tenha 

no registro um pai biológico e um afetivo, a fim de que não se negue à criança ou ao 

pai que a criou, quando não é o biológico, os direitos à filiação. Trata-se do vínculo 

afetivo que é mais forte do que o vínculo puramente biológico (PAES, 2015, p. 30). 

O provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2017, 

<https://www.cnj.jus.br/>) em seu art. 10, modificado pelo provimento 83, traz a 

possibilidade do registro da paternidade socioafetiva "O reconhecimento voluntário 

da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será 

autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais.". 

Acerca deste aspecto, Siman e Campos (2017, p. 142) tratam como a filiação 

socioafetiva aquela em que não há a destituição do poder familiar, exercendo assim 

a paternidade pais biológicos e adotivos, o que ocorre nos casos em que existe uma 

afetividade de pai e filho entre a criança e aquele que não é seu pai biológico, 

criando o registro com mais de duas pessoas como pais. 

Vendo que é possível a multiparentalidade nos casos de filiação socioafetiva, 

pode-se comparar com as famílias poliafetivas onde também pode ser utilizado este 

argumento para a adoção por este modelo familiar, pois o afeto possui valor jurídico, 

como visto nos capítulos anteriores, favorecendo a possibilidade desta adoção, 

obedecendo ao melhor interesse da criança e do adolescente. 

Observa-se a possibilidade de multiparentalidade de acordo com decisão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 

 

DIREITO DE FAMÍLIA E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ADOÇÃO. 

MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO 
PREEXISTENTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DUPLA 
PARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF COM 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A paternidade biológica declarada em  registro 
público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem socioafetiva, com efeitos jurídicos próprios, como 
desdobramento do sobreprincípio da dignidade humana, na sua dimensão 
de tutela da felicidade e realização pessoal dos indivíduos a partir de suas 

próprias configurações existenciais. 2. "A omissão do legislador brasileiro 
quanto ao reconhecimento dos diversos arranjos familiares não pode servir 

de escusa para a negativa de proteção a situações de pluriparentalidade." 
Tese fixada com repercussão geral no julgamento do RE 898060/SC - STF. 
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3. Recurso conhecido e provido. (DISTRITO FEDERAL, 2016, 
<https://www.tjdft.jus.br/>). 

 

Para Dias (2015, p. 406), a filiação socioafetiva é um elemento fundamental na 

formação do indivíduo e no seu desenvolvimento, visto que a família é a base da 

construção da personalidade humana. Esse vínculo produz todos os efeitos de 

direito, inclusive os patrimoniais.  

A paternidade socioafetiva é irrevogável, bem como tem fundamento no 

princípio de proteção integral da criança e do adolescente e no princípio da 

afetividade, sendo assim, a adoção por famílias poliafetivas, respeitando todos os 

requisitos deste instituto, também teria proteção, uma vez que é a afetividade que 

define a formação de uma família. 

 

O alicerce da paternidade socioafetiva é a relação afetiva na qual, para ser 
pai, não é necessário o vínculo sanguíneo, basta que aquele homem 
assuma com todos os deveres e direitos de pai perante aquela criança que 

passa, a partir daquele momento, a ser seu filho. (GOMES, 2015, p. 23). 

 

A filiação socioafetiva vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, é 

muito comum verificar uma criança que é criada não somente pelos pais biológicos, 

mas também por pessoas com quem ela criou vínculos de afeto. Permitir o registro 

deste vínculo é assegurar o melhor interesse do infante e concretizar o princípio da 

afetividade, levando em consideração o valor jurídico do afeto, pilar das famílias 

atuais. 

Assim, em comparação à filiação socioafetiva, a adoção por famílias 

poliafetivas poderia acontecer uma vez que já existe a multiparentalidade no registro 

de filiação socioafetiva, não devendo ser empecilho que ela ocorra em uma adoção 

por pessoas que convivem em um modelo familiar poliafetivo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objeto a análise da possibilidade de adoção por 

famílias poliafetivas, questionando se a falta de regulamentação jurídica destas 

entidades familiares impede que seja concedida a adoção. 

Para tanto, feito um breve histórico das relações familiares ao longo dos anos, 

foi possível verificar que estas modificaram-se e evoluíram muito, passando de 

matriarcais na era primitiva à patriarcais na Idade Média, até o pluralismo familiar 

existente atualmente. Em consequência das alterações sofridas nos modelos 

familiares, a legislação também sofreu modificações, chegando ao Código Civil 

atual.  

É possível analisar como os princípios constitucionais regem e determinam a 

formação dos arranjos familiares atualmente, onde as famílias buscam a afetividade 

e o bem-estar de todos os seus membros, as pessoas mantêm relações para 

alcançar a felicidade. 

Neste sentido, o instituto da adoção também modificou-se com o passar dos 

anos. Na Idade Antiga, era tido simplesmente como uma forma de perpetuar o culto 

de uma família, não importando o afeto ou o bem-estar do adotando para que fosse 

concretizada. Com a chegada da Idade Média, a adoção não era mais permitida, a 

ascensão da Igreja Católica fez com que toda a sociedade sofresse mudanças, o 

que teve reflexo neste instituto, a alegação era de que serviria para legitimar filhos 

tido fora do casamento.  

Após a Idade Média, a adoção voltou a ser permitida e a ideia de que a criança 

ou adolescente tivesse seu interesse acima de qualquer outra questão entrou em 

vigor. O Estatuto da Criança e do Adolescente passou a regular este instituto, 

sempre observando princípios que favoreçam o infante: o da proteção integral que 

define que toda a sociedade deve primar pelo bem-estar da criança e do 

adolescente, sempre protegendo seus direitos, o Estado também deve atuar para 

que este princípio  seja observado; o da prioridade absoluta que se traduz como a 

prioridade de crianças e adolescentes no atendimento dos direitos destes seres 

humanos em desenvolvimento e o do melhor interesse da criança e  adolescente 

que determina que em qualquer situação o interesse do infante deve sempre ser 

observado. 
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Além dos princípios que regem o direito das crianças e adolescentes, foi 

abordado como o afeto passou a ser determinante na concessão de uma adoção, 

ele é a base da família atual, a razão pela qual as pessoas se unem para formar 

uma família.  

Desta forma, passou-se a analisar a adoção por diferentes arranjos familiares, 

visto que, com o surgimento de novas relações familiares, estas demonstram 

interesse neste instituto. Os princípios constitucionais dão suporte à adoção por 

estes modelos familiares novos, uma vez que negar à adoção puramente por não 

ser uma família considerada tradicional fere o princípio da dignidade da pessoa 

humana que é a base do Direito, e está muito presente em todas as questões do 

Direito de Família, afinal, todos os atos jurídicos devem observar a dignidade 

humana, não discriminando de forma alguma. 

O princípio da igualdade é outro pilar do Direito, define a igualdade entre 

membros da família. Este princípio traz a ideia de companheiros e cônjuges têm 

direitos e deveres iguais, ambos contribuem da mesma forma dentro da família, 

assim como usufruem dos benefícios igualmente. Também está presente este 

princípio com relação ao reconhecimento de filhos, pois não há mais a distinção que 

havia anteriormente, quando os filhos tinham classificações podendo ser legítimos, 

ilegítimos. Nem são mais tratados de forma diferente os filhos adotivos e os 

biológicos. 

A igualdade torna possível interpretar através de analogia as lacunas 

legislativas existentes quando se fala em direitos de determinados grupos, não 

havendo razão para que não haja o deferimento da adoção. 

A solidariedade também é princípio do Direito de Família, todos devem ser 

solidários dentro da família, auxiliando e respeitando uns aos outros. Não apenas no 

núcleo familiar ela deve ser observada, mas também por toda a sociedade, o ser 

humano é um ser social e deve respeitar as escolhas de outros indivíduos. 

Ademais, é possível perceber como o afeto tem ênfase na concessão da 

adoção, sendo possível que uma pessoa solteira ou um casal homoafetivo adotem. 

Ainda, há o instituto da filiação socioafetiva, onde existe a possibilidade de que uma 

criança ou adolescente tenha em seu registro o nome da pessoa com quem ela 

tenha uma relação de afeto, podendo ter em seu registro o nome de mais de duas 

pessoas como pais, a chamada multiparentalidade ou poliparentalidade. 
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Portanto, fica claro que a adoção depende da observância do melhor interesse 

do infante, da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da afetividade. Assim 

sendo, ainda que não exista regulamentação jurídica para as famílias poliafetivas, 

não deve haver barreiras para que tenham a possibilidade de adotar, uma vez que já 

existe a figura da multiparentalidade ao tratar de filiação socioafetiva, onde a criança 

ou adolescente possui o nome dos pais biológicos mais do socioafetivo. E para que 

uma pessoa possa adotar independe seu estado civil, não precisando que seja 

casada ou conviva em união estável. Desta maneira, comparando-se com a 

possibilidade da filiação socioafetiva, a adoção monoparental e a por famílias 

homoafetivas, pessoas que convivem em poliafetividade poderiam adotar crianças e 

adolescentes para proporcionar-lhes um lar de afeto e cuidado. 
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