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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar as evoluções ocorridas no Direito de Família, 
especialmente no que concerne à filiação, através do reconhecimento jurídico da 
multiparentalidade, ocorrida após a análise pelo Superior Tribunal Federal da Repercussão 
Geral 622, que fixou a tese “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”. A recepção pelo ordenamento jurídico pátrio da 
multiparentalidade trouxe algumas problemáticas no que tange as reais consequências de 
dois vínculos de parentalidade coexistirem simultaneamente. Tais problemáticas estão dando 
ensejo a posicionamentos doutrinários e jurisprudências divergentes, fruto de relações fáticas 
enfrentadas dentro do Judiciário. A filiação socioafetiva ganhou extrema relevância nas 
últimas décadas, dando-se mais enfoque para os laços de afeto em detrimento da verdade 
biológica, o que passou a ser considerado por muitos doutrinadores uma judicialização do 
afeto. Neste contexto, surgiram também muitos conflitos relacionados a preponderância, ou 
não, da filiação socioafetiva em detrimento da verdade genética que acabou por levar a 
uniformização de um instituto capaz de abarcar os dois vínculos parentais, sem dar 
prevalência a um em detrimento do outro. A multiparentalidade, está fundada no princípio do 
melhor interesse da criança e na dignidade da pessoa humana, existindo para casos 
específicos em que se busca o direito de tutela para uma realidade já existente em muitas 
famílias brasileiras. 

 

Palavras-chave: Direito de Família. Socioafetividade. Multiparentalidade. Efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present work aims at analyzing the developments in Family Law, especially in relation to 
the membership, through the legal recognition of multiparentality, which occurred after the 
analysis by the Federal Superior Court of General Repercussion 622, which established the 
thesis "The socio-affective paternity, declared or not in public registry, does not prevent the 
recognition of the concomitant affiliation bond based on biological origin, with its own legal 
effects. " The reception by the legal system of the mother country of multiparentality brought 
some problems with regard to the real consequences of two parenting ties coexisting 
simultaneously. These problems are giving rise to doctrinal positions and divergent 
jurisprudence, fruit of factual relations faced within the Judiciary. Socio-affective affiliation has 
gained extreme relevance in the last decades, giving more focus to the bonds of affection to 
the detriment of the biological truth, what happened to to be considered by many jurists a 
judicialization of affection. In this context, many conflicts also arose related to the 
preponderance or not of socio-affective affiliation to the detriment of the genetic truth that 
ended up leading to the uniformization of an institute capable of encompassing the two parental 
bonds, without giving prevalence to one to the detriment of the other. Multiparentality is 
founded on the principle of the best interest of the child and on the dignity of the human person, 
existing for specific cases in which the right of guardianship is sought for a reality already 
existing in many Brazilian families. 
 
Keywords: Family Law. Socio-activity. Multiparentalidade. Effects. 
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Introdução 

A família passou por inúmeras transformações, desde a idade primitiva até o 

século presente, muitas foram as mudanças ocorridas em seu núcleo, sua hierarquia 

e sua estrutura. Seu conceito deixou de fundar-se em um modelo patriarcal, com 

aspecto meramente patrimonial, com funções procriativas, sacramentais e políticas, 

passando a estruturasse na afetividade e maior proximidade entre seus membros.  

O reconhecimento constitucional de outras formas de família, que não o 

casamento, possibilitou o surgimento de novas entidades familiares, fundamentadas 

em um caráter eudemônico, através essencialmente do princípio da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade entre homens e mulheres e da solidariedade entre seus 

membros. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, os interesses das 

pessoas integrantes do núcleo familiar assumiram a primazia sob os interesses 

patrimoniais, neste novo contexto, a família assumiu a posição de sujeito de direito e 

obrigações, com liberdade de constituir, manter e extinguir a entidade familiar sem a 

imposição do Estado sobre seu núcleo. Amparada a família passou a ser vista como 

um espaço de realização pessoal e dignidade de seus membros. 

 A filiação que atravessou um período histórico de odiosas descriminações, 

ganhou status igualitário, para qualquer que seja sua origem, não cabendo mais as 

classificações entre filhos legítimos ou ilegítimos. A Constituição Federal de 1988 foi 

a grande precursora de tamanha evolução e, caminhando conjuntamente, neste 

sentido, veio o Código Civil de 2002, que garantiu igualdade entre os filhos, com base 

no princípio basilar da Constituição, a dignidade da pessoa humana, bem como, da 

igualdade sem distinções entre os tipos de filiação. Caminhou-se assim nosso 

ordenamento jurídico no sentido de tutelar os novos arranjos familiares e as chamadas 

famílias contemporâneas, enxergando a filiação como um vínculo de afetividade, 

desvinculando-se da ideia exclusiva da consanguinidade. 

Para chegar aos novos critérios definidores da filiação, foi necessário um 

avanço da doutrina e jurisprudência brasileira, através de grandes doutrinadores como 

Luiz Edson Fachin e João Batista Villela, que foram os primeiros a pesquisarem sobre 

a socioafetividade e a desbiologização da paternidade, trazendo fundamento para as 

demais pesquisas e doutrinas sobre o tema. Assim, através do conceito da 

socioafetividade, como sendo um critério de suma importância nas relações de 

filiação, foi possível um avanço nas relações familiares e uma quebra de paradigmas 
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no direito de família, que passou a compreender novas possibilidades de vínculos, 

que não a fundada na origem genética.  

Nas últimas décadas o núcleo familiar mudou definitivamente sua estrutura, 

através dos crescentes números de divórcios, que fizeram surgir as famílias 

recompostas, além das famílias monoparentais, anaparentais e mozaico, que são 

fruto da evolução social e cultural que permeiam nossa sociedade. 

Em face dos novos arranjos familiares e das complexidades das relações 

humanas, surgiram crescentes demandas dentro do Judiciário buscando o 

reconhecimento dos vínculos de socioafetividade na filiação, o que acabou por 

impulsionar os conflitos entre a prevalência da filiação socioafetiva em detrimento da 

verdade biológica, com posicionamentos tendentes a aceitar a prevalência da 

socioafetividade, sendo este um critério utilizado em muitas decisões judiciais. 

Todavia, tais decisões levaram também a reflexões, no sentido de que, as situações 

vivenciadas pelas pessoas não podem ser padronizadas, através de modelos e 

conceitos já estabelecidos, mas que cada decisão pode gerar soluções diferentes para 

cada caso específico, levando assim a desestruturação de conceitos 

preestabelecidos. 

 Neste contexto de ruptura da compreensão dos vínculos de filiação, surge o 

reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos jurídicos, que vem ao encontro 

do pensamento doutrinário que já enxergava neste novo modelo de vínculo 

parentalidade uma solução para muitos casos de pluriparentalidade, no qual a busca 

não era pela exclusão de um dos vínculos filiatórios em detrimento de outro, mais sim, 

a junção de ambos os vínculos, para que existam concomitantemente sem grau de 

hierarquia. 

O presente trabalho trará inicialmente uma análise de toda a evolução histórica 

da família, desde os primeiros núcleos familiares existentes, através da chamada 

família primitiva, passando pela família em Roma, berço de nossa legislação pátria, 

analisando também as nossas primeiras Constituições, bem como as  primeiras 

legislações pertinentes  à família e a filiação, passando em seguida por uma análise 

da evolução jurídica do Direito de Família, conquistada à luz da Constituição Federal 

de 1988 e o Código Civil de 2002. 

No segundo capítulo far-se-á uma análise da filiação, através de seu conceito, 

os princípios que a norteiam, além da distinção entre os tipos de filiação, bem como o 
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surgimento da filiação socioafetiva, que está fundada na posse do estado de filho, 

além dos tipos de filiação socioafetiva. 

O terceiro capítulo trará o tema central do trabalho, abordando a 

multiparentalidade, através dos conceitos doutrinários que há definem, bem como a 

análise de julgados que deram grande destaque ao tema, dando ensejo para a tese 

fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a multiparentalidade e seus 

efeitos jurídicos. Nesta esteira do reconhecimento trar-se-á a problemática que surgiu 

em relação aos efeitos da multiparentalidade em campos distintos do Direito, como 

Direito Sucessório, Alimentos, os duplos vínculos de parentalidade registral, além do 

direito a guarda compartilhada e parentesco.  

A presente pesquisa foi desenvolvida com olhar social, frente às evoluções do 

Direito de Família contemporâneo, através de levantamento bibliográfico de autores, 

doutrinadores, especialistas na área de Direito de Família, bem com artigos científicos, 

revistas jurídicas e jurisprudência. 
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CAPÍTULO I 

 

DA FAMÍLIA 

 

1.1  BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO 

Falar em família é voltar aos primórdios das civilizações, sua origem está ligada 

ao início da humanidade, podendo ser considerado um dos primeiros institutos 

existentes. Como bem define Giselda Maria Fernandes Hironaka “a família é entidade 

ancestral como história, interligada com os rumos e desvios da história, mutável na 

exata medida em que mudam as estruturas e a arquitetura da própria história através 

dos tempos” (HIRONAKA apud FARIAS; ROSENVALD,2017, p. 48). 

Seu conceito está relacionado ao tempo e época na qual ela está inserida, o 

que torna de grande completude defini-la, devido a inúmeras influências que recebe 

da época e localidade que é pertencente. Em diversas épocas da história a família 

sofreu a influência da cultura, economia e religião, portanto nunca terá um conceito 

definitivo para tal instituto, pois ele está em constantes transformações (GAMA,2007, 

p. 15). 

Para Caio Mário da Silva Pereira (2011) não existe dúvidas da existência da 

família, pois na história dos agrupamentos humanos, ela é a que precede todos os 

demais, tanto como fenômeno biológico, como também social, sendo necessário 

compreendê-la por diferentes ângulos, através de perspectivas científicas, numa 

espécie de “paleontologia social”. 

Ainda acerca da origem da família Rodrigo da Cunha Pereira cita importante 

obra de Frederich Engels de 1884, instituída “A Origem da Família, da Propriedade 

Privada do Estado”, em que descrevia a partir de Morgan, três épocas principais da 

ordem evolutiva: estado selvagem, a barbárie e civilização: 

“No estado selvagem, os homens apropriam-se dos produtos da natureza 
prontos para serem utilizados. Aparece o arco e a flecha e, 
consequentemente, a caça. É aí que a linguagem começa a ser articulada. 
Na barbárie, introduz-se a cerâmica, a domesticação de animais, agricultura 
e aprende-se a incrementar a produção da natureza por meio do trabalho 
humano; na civilização, o homem continua aprendendo a elaborar os 
produtos da natureza: é o período da indústria e da arte” (ENGELS apud 
PEREIRA,1997, p. 19). 
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Segundo Caio Mario da Silva Pereira (2011) “quem rastreia a família em 

investigação sociológica encontra referências várias a estágios primitivos, em que 

mais atua a força da imaginação do que a comprovação fática”. Pois não existe 

documentos que comprovem com precisão como eram formadas as famílias 

primitivas, embora pesquisadores, etnólogos, antropólogos e sociólogos tentam 

através de achados arqueológicos e vestígios deixados em de nossos primeiros 

ancestrais, encontrar uma definição real da origem da família, porém, não tendo 

precisamente esta definição (PEREIRA,2011, p. 29). 

 Pode-se dizer que o homem primitivo era totalmente subordinado a natureza, 

vivendo através de um conglomerado de pessoas, que se identificavam entre si, 

formando uma coletividade, buscando cada qual a sua própria sobrevivência, por meio 

da comida, bebida, sono, ou seja, as necessidades vitais do ser humano. A mulher 

não estava ligada ao homem por questões de afetividade, mas sim, pela necessidade 

de reprodução para formação de grupos (GAGLIANO; PAMPLONA,2017, p. 51). 

Portanto, para falarmos em família na época primitiva, podemos definir sua 

existência através das tribos, que se apresentavam de forma poligâmica ou 

monogâmica, patriarcal ou matrilinear (PEREIRA,1997, p. 18).Destacando-se, duas 

teorias sobre a sua formação, das quais, uma está relacionada a família matriarcal, 

na qual a promiscuidade sexual é predominante, e as mulheres são pertencentes a 

todos os homens e todos os homens as mulheres. E a teoria patriarcal, na qual o 

homem era o centro e base da família. 

Acredita-se que existiu uma época primitiva em que a promiscuidade era 

marcante nos grupos, sendo que as mulheres eram pertencentes a vários homens e 

os homens a várias mulheres, porém não passam de hipóteses, como bem escreveu 

LACAN, em 1938, em importante obra citado por Rodrigo Da Cunha Pereira: 

“A promiscuidade presumida não pode ser afirmada em parte alguma, nem 
mesmo nos casos ditos de casamento grupal: desde a origem existem 
interdições e leis. As formas primitivas da família têm os seus traços 
essenciais de usas formas acabadas: autoridade, se não concentrada no tipo 
patriarcal, ao menos representada por um conselho, por um matriarcado ou 
seus delegados do sexo masculino; modo de parentesco, herança, sucessão, 
transmitidos, às vezes distintamente (Rivers) segundo uma linguagem 
paterna ou materna. Trata-se aí de famílias humanas devidamente 
constituídas. Mas, longe de nos mostrarem a pretensa célula social, veem-se 
nessas, quanto mais primitivas são, não apenas um agregado mais amplo de 
casais biológicos, mas sobretudo um parentesco menos conforme aos laços 
naturais da consanguinidade” (LACAN apud PEREIRA, 1997, p. 21). 
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A família é um fenômeno cultural, este é o entendimento de LACAN, segundo 

o autor “a família não é um grupo natural, mais sim cultural. Ela não se constitui 

apenas por um homem, mulher e filhos. Ela é antes uma estruturação psíquica, onde 

cada um de seus membros ocupa um lugar, uma função”. Neste contexto, família é 

responsável pela transmissão da cultura, pela manutenção dos ritos e costumes de 

cada grupo, as tradições espirituais, pela educação da prole, a transmissão da língua 

materna, estabelecendo assim, os processos fundamentais do desenvolvimento 

psíquico (LACAN apud PEREIRA,1997, p. 19). 

Para PEREIRA (2011) o que pode ser comprovado sobre a origem da família, 

este sim, pelos registros históricos, pelos monumentos literários e pelos fragmentos 

deixados pelas cavilações, é que a família ocidental viveu largo período sob a forma 

“patriarcal”, como reconheceram as civilizações mediterrâneas e divulgou a 

documentação bíblica. 

 Porém, quando se fala em família e suas primeiras formações, temos como 

grande modelo que influenciou e ainda influencia o nosso Direito de Família, a família 

romana, que Caio Mário da Silva Pereira, sobre a sua formação e organização bem 

conceitua: 

“Em Roma, a família era organizada sob o princípio da autoridade. O pater 

era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oferecia 

o culto dos deuses domésticos (penates) e distribuía justiça. Exercia sobre os 

filhos direito de vida e de morte ((ius vitae acnecis), podia impor-lhes pena 

corporal, vende-los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae, totalmente 

subordinada à autoridade marital (inmanu mariti), nunca adquirindo 

autonomia, pois que passava da condição de filha à esposa, sem alteração 

na sua capacidade; não tinha direitos próprios, era atingida por capitis 

deminutio perpétua que se justificava propter sexu sinfirmitatem et 

ignorantiam rerum forensium. Podia ser repudiada por ato unilateral do 

marido” (PEREIRA, 2011, p. 31). 

 

No que tange ao critério predominante na determinação do parentesco leciona 

Pablo Stolze Gagliano: “o determinante do parentesco não era a consanguinidade 

(parentesco chamado de ciognatio ou cognição), mas, sim, a sujeição ao mesmo pater 

famílias (vínculo chamado de agnatio ou agnição)” (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, 

p. 55). 

Esta sujeição era tamanha que somente o pai exercia o poder sobre o 

patrimônio da família (domenica potestas), sobre os filhos, bem como, o poder sobre 
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a mulher. Ainda segundo GAGLIANO; PAMPLONA (2017) “a família em Roma 

pautava-se numa unidade econômica, política, militar e religiosa, que era comandada 

sempre por uma figura do sexo masculino, o pater famílias”. A expressão “família”, 

tinha significado jurídico no Direito Romano muito diferente da carga semântica que 

ela hoje apresenta, o que a levou a ser considerada como um sinônimo de modelo 

original de família, que é considerado muito mais um prestígio do estudo do Direito 

Romano para o sistema jurídico ocidental do que, propriamente, uma verdade 

histórica (GAGLIANO; PAMPLONA, 2011, p.  54). 

A partir da decadência do Império Romano e o crescimento do Cristianismo na 

Europa, a família começa a sofrer alterações em seu significado. Seu modelo passa 

a ser um modelo patriarcal, porém, com muita influência da Igreja católica que se 

estabelece como uma grande autoridade religiosa e política, instituindo o casamento 

como célula básica da Igreja. O casamento passa de situação de fato à sacramento, 

tornando-se um modelo hegemônico da sociedade ocidental, atravessando a Idade 

Média e estando presente até os dias atuais, atuando inclusive na influência para a 

marginalização das outras composições familiares (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, 

p.  57). 

 Com o surgimento da Revolução Industrial e a necessidade crescente de mão 

de obra para as indústrias, juntamente com a carência econômica enfrentada pelas 

famílias em geral, foi que o modelo familiar sofreu as mudanças mais marcantes. As 

mulheres tiveram que sair do labor doméstico e ingressaram maciçamente no 

mercado de trabalho, mudando o cenário familiar da época, pois a figura tradicional 

do pai de família como único provedor do sustento familiar deixou de ser o único 

existente, sendo tal mudança sentida como uma ruptura da família tradicionalmente 

aceita, que acabou por perdurar até os dias atuais. Muitas famílias migram para os 

grandes centros, em busca de novas oportunidades de trabalho, e o aumento no custo 

de vida nas cidades levam os núcleos familiares a repensarem o tamanho de suas 

proles. Passa-se então a valorizar os vínculos afetivos e a aproximação entre os 

membros familiares (DIAS, 2015, p. 30). 

A respeito deste novo modelo familiar Caio Mário da Silva Pereira observa: 

“Modernamente, o grupo familiar se reduz numericamente. A necessidade 

econômica ou a simples convivência leva a mulher a exercer atividades fora 

do lar, o que enfraquece o dirigismo no seu interior. Problemas habitacionais 
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e de espaço, e atrações frequentes exercem nos filhos maior fascínio do que 

as reuniões e os jogos domésticos do passado” (PEREIRA,2011, p. 33). 

 

No século XX muitos avanços aconteceram, para que, a concepção de família 

ganhasse novos contornos, principalmente com a revolução sexual, os movimentos 

feministas e o surgimento crescente do número de divórcios, que passam a ser 

moralmente válidos dentro da sociedade ocidental. As mudanças de papéis nos lares, 

através da inserção total das mulheres no mercado de trabalho, o avanço da 

supremacia de valores antes pecuniários e o reconhecimento do afeto e amor como 

elos importantes na formação dos lares, são um salto para um novo conceito de família 

e surgimento de novos modelos familiares. 

Neste contexto a família caminha para uma personalização, separando os 

direitos individuais de seus membros, os direitos e deveres para o seu núcleo, além 

de direitos especiais para os mais vulneráveis, como crianças e idosos, que ganham 

Estatutos editados para sua tutela jurídica (MADALENO,2016, p. 41). 

E dentro desta nova perspectiva de família temos a partir do século XXI uma 

sociedade contemporânea, que rompe definitivamente, com a sua concepção 

tradicional, passando a viger sobre novos valores, ganhando maior relevância a 

preocupação com a proteção da pessoa humana, como bem define Cristiano Chaves 

Farias e Nelson Rosenvald: 

“Os novos valores que inspiraram a sociedade contemporânea 
sobrepujam e rompem, definitivamente, com a concepção tradicional de 
família. A arquitetura da sociedade moderna impõe um modelo familiar 
decentralizado, democrático, igualitário e desmatrimonializado. O escopo 
precípuo da família passa a ser a solidariedade social e demais condições 
necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, regido o núcleo 
familiar pelo afeto, como mola propulsora” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 
35). 

 

A nova família adquire uma concepção mais íntima, adquirindo uma natureza 

privada, deixando de ser definitivamente uma família patriarcal e ganhando uma 

estrutura nuclear. Assim a igualdade entre seus membros é alcançada, através da 

importância dada a afetividade e a realização pessoal dos indivíduos, além de maior 

valorização as riquezas pessoais do que meramente seus capitais e heranças 

(MADALENO,2016, p. 41).  

Neste sentido a família rompe com o modelo tradicional, arcaico e enraizado 

em classificações discriminatórias, dando espaço para a afetividade e igualdade entre 

os cônjuges e em relação aos filhos, como bem esclarece Maria Berenice Dias: 
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“A mudança da sociedade e a evolução dos costumes levaram a uma 
verdadeira reconfiguração, quer da conjugalidade, quer da parentalidade. 
Assim, expressões como família marginal, ilegítima, espúria, impura, 
adulterina, informal, não mais servem, pois trazem um ranço discriminatório 
e estão banidas do vocabulário jurídico. Não podem ser utilizadas, nem com 
referência às relações afetivas, nem aos vínculos parentais. Seja em relação 
à família, seja no que diz respeito aos filhos, não mais se admite qualquer 
adjetivação” (DIAS, 2015, p. 132). 

 

Nascem assim, os novos arranjos familiares e a família deixa de  ser um núcleo 

formado apenas por pai, mãe e filho todos com o mesmo ius sanguinis,  passando a 

existir as famílias reconstituídas, ou as chamadas famílias mosaico ou pluriparentais, 

que são oriundas de divórcios ou uniões estáveis desfeitas, que acabam por dar 

origem a novas famílias, nas quais, pais separados se unem novamente, trazendo 

consigo os filhos de sua relação anterior, surgindo assim a figura do padrasto e 

madrasta, que adquirem uma relação paterna/materna decorrente do convívio e da 

socioafetividade. Surgem espaços para novas relações de parentesco, estas 

fundados na convivência diária entre seus membros, na solidariedade e na 

reciprocidade vivenciada.  

 Ganha espaço o conceito da família como um instrumento de busca pela 

felicidade, em que indivíduos nela inseridos ganham maior destaque e proteção, 

sendo ainda o afeto a base para qualquer relação de convivência plena entre seus 

membros. Neste sentido Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017) 

entendem que “funda-se, a família pós-moderna em sua feição jurídica e sociológica, 

no afeto, na ética, na solidariedade recíproca entre seus membros e na preservação 

da dignidade deles. Esses são as referências da família contemporânea” 

Neste sentido também destaca Maria Helena Diniz: 

“Deve-se, portanto, vislumbrar na família uma possibilidade de 
convivência, marcada pelo afeto e pelo amor, fundada não apenas no 
casamento, mas também no companheirismo, na adoção e na 
monoparentalidade. É ela o núcleo ideal do pleno desenvolvimento da 
pessoa. É o instrumento para a realização integral do ser humano” (DINIZ, 
2015, p. 27). 

 

1.2  CONCEITO DE FAMÍLIA 

Para conceituarmos família podemos citar o que um dos mais brilhantes juristas 

brasileiros, Clóvis Beviláqua, definia como sendo família: 

“Um conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade, cuja 
eficácia se estende ora mais larga, ora mais restritamente, segundo as várias 
legislações. Outras vezes, porém, designam-se, por família, somente os 
cônjuges e a respectiva progênie” (BEVILÁQUA apud PEREIRA, 1997, p. 14). 
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A Constituição Federal em seu art. 226, define a família como sendo base da 

sociedade e com especial proteção do Estado. A família sendo parte do Estado, 

através da diversidade de células que compõem a comunidade social, deve ser 

amparada e protegida, para o fortalecimento das próprias instituições estatais 

(MADALENO,2016, p. 33). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. XVI,3, estabelece: 

“a família é núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado”. 

A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 1969, assinada em 

São José da Costa Rica, em seu art.17, definiu: “a família é o elemento natural e 

fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”. 

Na mesma linha a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente aprovada pela ONU, define em seu Preâmbulo a família como sendo 

“grupo fundamental da sociedade ambiente natural para o crescimento e o bem-estar 

de todos os seus membros e em particular das crianças”, como também a prioridade 

para “receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 

plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade” (PEREIRA, 2011, p. 8). 

Ainda sobre a definição do conceito de família o autor Caio Mário da Silva 

Pereira, faz importante menção em sua obra intitulada “Instituições de Direito Civil: 

Direito de Família V, como pode-se observar a seguir: 

“Ao conceituar a “família”, destaca-se a diversificação. Em sentido 
genérico e biológico, considera-se família o conjunto de pessoas que 
descendem de tronco ancestral comum. Ainda neste plano geral, acrescenta-
se o cônjuge, aditam-se os filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos 
filhos (genros e noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos dos cônjuges 
(cunhados) Na largueza desta noção, os civilistas enxergam mais afigura da 
romana Gens ou da grega Genos do que da família propriamente dita” 
(BEVILÁQUA apud PEREIRA, 2011, p. 25). 

 

Observa-se que o conceito de família é mutável e está fundado no espaço e 

tempo no qual se encontra. No Ocidente o modelo familiar retrata a família romana, 

como sendo um padrão institucional, este modelo é também um referencial para o 

sistema jurídico brasileiro, mesmo que passando por evoluções e mudanças, a família 

brasileira foi por muito tempo considerada um modelo patriarcal (PEREIRA, 1997, p. 

15). 

O conceito de estrutural da família antiga era fundamentalmente unitário, 

alicerçada no casamento, hierarquizada entre os pais e filhos e transpessoal, ou seja, 
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uma pessoa sozinha não era considerada família. Este conceito, porém, passou por 

inúmeras evoluções, fruto das mudanças sociais que ocorreram na sociedade e que 

influenciaram no atual conceito de família, que é hoje vista como sendo plural, sem 

um conceito único que à define, é igualitária, sem hierarquização entre seus membros 

e eudemonista, de espaço para as realizações pessoais e a dignidade de seus 

membros. 

Ainda em relação as mudanças de conceitos sobre família bem observaram 

Rodrigo da Cunha Pereira (1997) “A partir do momento em que a família deixou de 

ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do afeto e do amor, 

surgiram novas e várias representações sociais sobre ela”. 

Para Maria Berenice Dias (2015) o conceito de família atual deve ser entendido 

através de um perfil contemporâneo, desligando-se da noção de família patriarcal, 

bem como a fundada exclusivamente no casamento, assim segundo a autora, 

ressalta-se que: 

 

“É necessário ter uma visão pluralista da família, que abrigue os mais 
diversos arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento que permite 
enlaçar no conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm 
origem em um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. 
Esse referencial só pode ser identificado no vínculo que une seus integrantes. 
É o envolvimento emocional que leva a subtrair um relacionamento do âmbito 
do direito obrigacional -cujo núcleo é a vontade - para inseri-lo no direito das 
famílias, que tem como elemento estruturante o sentimento do amor que 
funde as almas e confunde patrimônios, gera responsabilidades e 
comprometimentos mútuos” (DIAS, 2015, p. 130). 

 

Destaca-se ainda que a família pode ser definida com diversas acepções, mas 

na seara jurídica, podemos defini-la em três importantes classificações: a família em 

sentido amplíssimo, que compreende todos os indivíduos ligados pelo vínculo da 

consanguinidade ou afinidade, incluindo também estranhos, como no caso das 

pessoas do serviço doméstico, segundo alude o art.1.412, § 2º, do Código Civil.  Na 

acepção “lata”, a família compreende além dos cônjuges ou companheiros, e seus 

filhos, também os parentes em linha reta e colateral, bem como os afins, conforme 

preceitua o art. 1.591 do Código Civil. E de acordo com acepção restrita, com base no 

disposto no art. 226, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, a família compreende o 

conjunto de pessoas ligadas por laços de matrimônio e filiação, portanto, os cônjuges 

e a prole (DINIZ, 2015, p. 24). 
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Portanto a família em última análise deve ser compreendida como lugar de 

busca pela felicidade pessoal e solidária de cada um de seus membros, como bem-

conceituada como família eudemonista, passando a ter modernamente seu papel 

funcionalizado, servindo como um ambiente propício para a promoção da realização 

da dignidade e personalidade de seus membros. Neste contexto a família 

eudemonista ganha a proteção jurídica do Estado, como observa-se na Súmula 364 

do Superior Tribunal de Justiça, que, assegura à proteção ao bem de família de 

pessoas sozinhas “o conceito de bem de família abrange também o imóvel 

pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas” (ROSENVALD; FARIAS, 2017, 

p. 42). 

 

1.3  A FAMÍLIA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

As famílias nas Constituições anteriores à Constituição de 1988, obtiveram 

pouca tutela do Estado, pois as proteções dadas as famílias tinham como viés as 

famílias constituídas exclusivamente pelo casamento, deixando muitos grupos 

familiares à margem do preconceito e desemparo estatal. Diante deste contexto, faz-

se necessário um breve relato do processo legislativo, pelo qual as Constituições 

brasileiras passaram, bem como, este processo foi fundamental para a atual tutela 

constitucional da qual as famílias brasileiras estão atualmente inseridas. 

A primeira Constituição brasileira nasce em 1824, após o Brasil deixar de ser 

colônia de Portugal, tornando-se independente e Soberano. O primeiro processo 

constitucional brasileiro foi de iniciativa de Dom Pedro I, que por meio de um Decreto 

convocou a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Aprovada pela classe 

dominante da época, o texto Constitucional era de caráter classista, deixando de lado 

direitos políticos, não fazendo referência à família ou casamento, tratando apenas de 

direitos inerentes à família imperial e aspectos de dotação, era um modelo de família 

patriarcal  predominante, com fortes influências de Portugal e uma enorme 

preocupação com a família imperial portuguesa no Brasil. A segunda Constituição do 

Brasil e primeira Constituição da República, datada de 1891, tratou da família em seu 

art.72, parágrafo 4º, em que dizia “A República só reconhece o casamento civil, cuja 

celebração será gratuita”, este artigo foi inserido na Constituição em decorrência da 

separação da Igreja/Estado, pela qual a igreja católica deixou de ser a religião oficial 

brasileira. (PEREIRA,1997, p. 16). Constituiu-se o casamento religioso como um 

interesse de consciência individual de cada um, dando assim, a generalização do 
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casamento civil, celebrado paralelamente ao religioso, hábito social que perdura até 

hoje (DINIZ, 2015, p.66). 

Nossa terceira Constituição nasce em 1934, com pouca preocupação com 

assuntos de família, fato que se deu principalmente pela maioria dos seus membros 

serem católicos, o que influenciou ainda, na imposição da indissolubilidade do vínculo 

matrimonial (TERCIOTI, 2011, p. 4). Considerando desaconselháveis as duplas 

núpcias, a Constituição previa ainda, em seu artigo 146, que se atribuísse ao 

casamento religioso efeitos civis desde que se atribuísse observadas as prescrições 

legais (DINIZ, 2015, p. 66). 

Foi em nossa quarta Constituição, de 1937,que ocorreram algumas alterações 

significativas,  tratando do tema “Da Família”, nos artigos 124 ao 127,a Carta Magna 

preceituou a necessidade de educação da prole com a promessa da colaboração 

estatal de forma principal ou subsidiária; a questão da igualdade dos direitos dos filhos  

naturais em relação aos legítimos, no que diz respeito à incumbência dos pais e ainda 

firmou posicionamento de que deveria ser objeto de cuidados e garantias especiais a 

infância e juventude, com objetivo de que fosse assegurada às crianças e 

adolescentes uma vida digna, proporcionando-lhes desenvolvimento harmonioso das 

suas faculdades. No caso de abandono de crianças e jovens, o Estado posicionava 

na condição de tutor. O art.126 revogou o art.1.065 do Código Civil de 1916, que trazia 

restrições aos direitos sucessórios dos filhos naturais que concorressem com os 

legítimos ou legitimados (JOSÉ SEBASTIÃO OLIVEIRA apud TERCIOTI,2011, p. 4). 

O art.126 da Carta Magna equiparou os filhos legítimos com os naturais e 

revogou o art.1.065 do Código Civil de 1916, que trazia restrições aos direitos 

sucessórios dos filhos naturais que concorressem com os legítimos ou legitimados. O 

Decreto Lei de 1942, reconheceu os filhos adulterinos e a Lei 6.515/77, definiu em seu 

art. 51 parágrafo único que “qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido 

fora do matrimônio, em testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento 

do filho, e, nessa parte, irrevogável”. A Constituição de 1946, tratou do tema da Família 

em seu art. 163, que dizia “A família é constituída pelo casamento de vínculo e terá 

proteção especial do Estado”. Já a Constituição de 1969, definiu em seu art.175 que 

“a família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” 

(PEREIRA,1997, p. 17). 

No ano de 1962, a mulher ganha importante tutela do Estado, por intermédio 

do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº4.121/62), devolvendo sua plena capacidade, 
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deferindo-lhes bens reservados à assegurar-lhes a propriedade exclusiva dos bens 

adquiridos com o fruto do seu trabalho (DIAS, 2011, p.32).E, em 1984, a Lei 7.250 de 

14 de novembro de 1984,acrescenta o  § 2º ao artigo 1º da Lei 883/49 , autorizando 

o reconhecimento do filho  extraconjungal, (considerado até então como filho 

ilegítimo), por cônjuge separado  de fato há mais de cinco anos contínuos. 

E finalmente, no ano de 1988, temos a promulgação da nossa Constituição 

Cidadã, abarcando todas as famílias através de princípios de amparo e proteção sem 

distinções. Ampliando-se, assim, a proteção do Estado em relação a família, como se 

traduz o texto Constitucional: 

Art. 226: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§1ºO casamento é civil e gratuito a celebração. 
§2º O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. 
§3ºPara 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. 
§4ºEntende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes”. 

 

 A Constituição de 1988 inaugura o Estado Democrático de Direito, trazendo 

consigo o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios que 

amparam e ajudam a promover a proteção da família em sua diversidade e totalidade. 

A proteção dada a família não mais restringe a família originária do casamento civil, 

desta forma, a união estável passa a ser reconhecida como entidade familiar, sendo 

estabelecido que a lei deverá facilitar sua conversão em casamento, bem como a 

família monoparental é reconhecida como entidade familiar, conforme preceitua o § 4º 

do art. 226 da Constituição Federal, definindo que a entidade familiar é também, 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Diante disto, a 

proteção constitucional foi um avanço frente as realidades já existentes, na época de 

sua promulgação, pois até então não eram reconhecidas tais famílias, vivendo à 

marginalização e supressão de direitos que já lhe eram pertinentes. 

Ainda sobre a ampliação de direitos dados a família anteriormente e 

posteriormente à promulgação da Constituição de 1988, Rolf Madaleno define: 

“Ao tempo do Código Civil de 1916 até o advento da Carta Política de 1988, 
a família brasileira era eminentemente matrimonializada, só existindo legal e 
socialmente quando oriunda do casamento válido e eficaz, sendo que 
qualquer outro arranjo familiar existente era socialmente marginalizado e 
quando um homem e uma mulher constituíssem um concubinato, equivalente 
à atual união estável, seus eventuais e escassos efeitos jurídicos teriam de 
ser examinados no âmbito do Direito das Obrigações, pois eram entidades 
comparadas à sociedade de fato. No entanto, esses outros modelos de 
agrupamento familiar passaram a perder essa característica marginal com a 
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edição da Carta Política de 1988 que abriu o leque de padrões distintos de 
núcleos familiares, cujos exemplos não mais se restringem ao casamento, á 
união estável e à família monoparental, simplesmente porque o vínculo de 
matrimônio deixou de ser o fundamento da família legítima [...]” 
(MADALENO,2016, p. 33). 
 

 
A proteção alcançada pela família constitucionalmente, estendeu-se também 

para os filhos, estabelecendo-se a igualdade, independente de sua origem, não sendo 

mais possível fazer distinções entre os filhos legítimos ou ilegítimos. É o que define o 

art.227, parágrafo § 6º do texto constitucional “os filhos, havidos ou não da relação de 

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

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.Com este preceito a 

Constituição consagra o princípio da isonomia entre os filhos independente  do núcleo 

familiar ao qual pertencem, bem como o encerramento da despatrimonialização da 

relação entre pais e filhos, oriundas da disciplina anterior que definia que os filhos 

deveriam estar ligados aos pais através de uma relação pré-existente, ou seja, uma 

relação  oriunda de um vínculo conjugal, pelo qual o patrimônio era mantido na esfera 

da família legítima, assegurando ainda a perpetuação da linha sanguínea. O art. 227, 

da Constituição, traz consigo ainda, caráter de despenalização dos filhos 

extraconjugais, fazendo com que ocorra uma desvinculação da relação existente entre 

os genitores e a tutela merecida para tais, desta forma, o princípio da igualdade entre 

filhos adquire destaque favorecendo o desenvolvimento pleno da criança e 

adolescente (PEREIRA;1997, p. 550). 

 

1.4  A FAMÍLIA E A CRIAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

O Código Civil de 2002 trouxe inovações em relação a família e a filiação, sendo 

totalmente distinto do Código Civil de 1916, que tinha como base a família fundada na 

patrimonialização e matrimonialização, com principal característica as relações 

patrimoniais, contidas nos 139 artigos que tratavam do tema.  

O atual Código Civil, é fruto de uma árdua tarefa de elaboração de um novo 

Código Civil, que contou com a coordenação de Miguel Real e e especificamente ao 

Direito de Família o jurista Clóvis do Couto e Silva, que dividiu fundamentalmente o 

Direito de Família no Livro IV, com Direito Pessoal (Título I – arts. 1.511 a 1638), 

Direito Patrimonial (Título II – arts. 1639 a 1.722), União Estável (Título III – arts. 1.723 

a 1.727) e Tutela e Curatela (Título IV -ARTS. 1.728 a 1.783). 
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Seguindo as inovações feitas a partir da Constituição Federal de 1988, em seus 

arts. 226 e 227, no que tange à família, o atual Código Civil buscou à luz do princípio 

da dignidade da pessoa humana, romper com o período de preconceito e 

descriminação que os filhos ilegítimos sofreram, pela distinção que se fazia entre os 

filhos oriundos do casamente entre seus pais e os que eram fruto de uma relação não 

matrimonializada. Tratou também o legislador de eliminar todas as referências no que 

tange a legitimidade da família oriunda de casamento civil, de união estável ou por um 

dos genitores e sua prole. 

Foi inserido o princípio da igualdade entre os cônjuges, inclusive no que 

concerne a guarda dos filhos e a chefia conjunta da sociedade. 

Importante alteração efetivada pelo novo Código Civil foi a substituição do 

próprio título do Capítulo II, que antes tratava Da Filiação Legítima, e agora, mais 

abrangente, trata simplesmente Da Filiação. Tal alteração reflete a determinação 

constitucional (art. 227, § 6º) de se afastar qualquer designação discriminatória relativa 

à filiação. O primeiro dispositivo deste Capítulo (art. 1.596) reproduz justamente o 

citado texto constitucional. 

Ressalta-se que Direito de Família no Código Civil de 2002 consolidou os 

princípios constitucionais, reconhecendo ainda outros direitos pautados na realidade 

social vivida pela sociedade contemporânea. Porém, de acordo com Caio Mario da 

Silva Pereira (2011) nosso código civilista está estritamente arraigado no casamento, 

sendo este a base para todas as outras relações existentes, assim vejamos: 

 

“No Código Civil, o casamento é o centro e, consequentemente, o 
foco de onde irradiam as normas básicas do Direito de Família [...] do 
casamento nascem as relações entre os cônjuges, com a imposição de 
recíprocos deveres e de mútuos direitos. Dele provêm as relações 
patrimoniais que, ao seu turno, chegam a constituir verdadeiro instituto, que 
é o do regime de bens entre os cônjuges: de comunhão universal, de 
separação total ou parcial, ou ainda dotal [...] casa uma das matérias, pela 
riqueza normatiza, chega a erigir-se em outros tantos institutos, e a 
constelação destes amplia-se, fazendo do casamento mais uma instituição, e 
com tal considerado” (PEREIRA, 2011, p. 39). 

 

Cumpre elucidar que existe um desconforto por parte dos familiaristas 

brasileiros, no que tange ao Direito de Família existente no Código Civil, tanto que  

tramita há tempos no Congresso Nacional o projeto de Lei PL N. 2.285/2007 do 

Deputado Sérgio Barradas Carneiro, por sugestão do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM), conhecido como Estatuto das Famílias,  com comissão formada 
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por Giselda Hironaka, Luiz Edson Fachin, Maria Berenice Dias, Paulo Lôbo, Rodrigo 

da Cunha Pereira, Rolf Madaleno e Rosana Fachin, tal projeto trata-se de um desejo 

de juristas e doutrinadores pela descodificação de um instituto com extremas 

peculiaridades,  criando um estatuto exclusivo de proteção das variadas entidades 

familiares, saindo da patrimonialização presente no Código Civil. (GAGLIANO; FILHO, 

2017, p. 74). 

Em suma, de fato avançou muito o Código Civil de 2002, se comparado com o 

arcaico Código Civil de 1916, mas ainda comporta aperfeiçoamentos, pois em partes 

avançou a legislação civil, principalmente no que tange a igualdade entre os filhos e o 

reconhecimento da união estável, mas cabe ainda um olhar para  outras questões não 

enxergadas pelo legislador, como por exemplo o reconhecimento expresso da filiação 

socioafetiva como vínculo existente de filiação. 
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CAPÍTULO II 

 

DA FILIAÇÃO 

 

2.1 CONCEITO E PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A FILIAÇÃO 

Para conceituar filiação, faz pertinente conceituarmos parentesco, sendo este 

o vínculo jurídico estabelecido pela consanguinidade, adoção ou vínculo estabelecido 

entre o cônjuge ou companheiro e os parentes de ambos, ou pela filiação socioafetiva. 

No que tange, ao parentesco consanguíneo, podemos defini-lo como sendo aquele 

existente entre pessoas que descendem de um mesmo tronco ancestral, sendo 

ligadas, todas pela mesma origem de sangue, existente tanto na linha reta, como na 

linha colateral, até o quarto grau. O parentesco por afinidade, por determinação legal 

do art. 1595 do Código Civil, será aquele estabelecido entre o cônjuge ou companheiro 

e os parentes dos dois lados do liame jurídico, sendo limitado aos ascendentes, 

descendentes e irmão do cônjuge ou companheiro. Possuem expressa determinação 

legal (art.1.521 do CC) para não contraírem matrimônio: os genros e sogras, sogras e 

genros, madrasta com enteado, padrasto e enteada, mesmo após a dissolução do 

vínculo matrimonial que deu origem ao parentesco. Tem-se ainda, o parentesco civil, 

de acordo com o art. 1.593 do Código Civil, que define que há vínculo de parentesco 

civil entre o pai adotivo e filho adotado, estendendo ainda, este vínculo entre os 

parentes de um de outro (DINIZ, 2015, p. 492). 

Na mesma linha, o art. 1593 faz menção ao parentesco de outra origem, sendo 

este, alusivo ao pai institucional e o filho oriundo de inseminação artificial heteróloga, 

que produz uma relação paterno-filial entre o filho gerado daquela reprodução sem 

material biológico do marido, que anuiu com aquela reprodução. Será também 

parentesco civil aquele fruto de vínculo socioafetivo, fundada na posse do estado de 

filho, reconhecida judicialmente pela socioafetividade existente entre pais e filhos, 

gerado através do afeto e convivência (DINIZ, 2015, p. 492). 

Dentro das diversas formas de parentesco temos a mais intensa, estabelecido 

entre os pais e sua prole, que conceitualmente traduz-se como as relações jurídicas 

de filiação, com bem conceitua Gustavo Tepedino “a filiação, portanto, é a relação de 

parentesco que se estabelece entre pais e filhos, sendo designada, do ponto de vista 

dos pais, como relação de paternidade e maternidade” (PEREIRA;TEPEDINO at 

al,1997, p. 549). 
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A palavra filiação deriva do latim “flliatio”, traduzindo-se pela relação de 

parentesco que se estabelece entre os pais e os filhos em linha reta, gerando o estado 

de filiação. 

Importante destacar que este conceito tradicional de filiação fundado na relação 

entre pais e filhos, está em constantes mudanças, frente as novas realidades sociais 

existentes, como bem retrata Maria Berenice Dias: 

“Todas essas mudanças se refletem na identificação dos vínculos de 
parentalidade, levando ao surgimento de novos conceitos e de uma nova 
linguagem que melhor retrata a realidade atual: filiação social, filiação 
socioafetiva, estado de filho afetivo etc. Ditas expressões nada mais 
significam do que o reconhecimento, também no campo da parentalidade, do 
novo elemento estruturante do direito das famílias. Tal como aconteceu com 
a entidade familiar, a filiação começou a ser identificada pela presença do 
vínculo afetivo paterno-filial. Ampliou-se o conceito de paternidade, que 
compreende o parentesco psicológico, que prevalece sobre a verdade 
biológica e a realidade legal. A paternidade deriva do estado de filiação, 
independentemente de sua origem, se biológica ou afetiva. A ideia da 
paternidade está fundada muito mais no amor do que submetida a 
determinismos biológicos” (DIAS, 2015, p. 389). 

 

O Direito de Família possui uma estruturação principiológica e consoante a 

estes princípios podemos elencar os princípios constitucionais que são pertinentes a 

filiação, dos quais vamos discorrer brevemente a seguir: 

 

2.1.1   Princípio da dignidade da pessoa humana 

 É o princípio de basilar da República Federativa do Brasil, traduz-se como um 

valor fundamental de respeito à existência humana, de acordo com as suas 

necessidades e expectativas, seja de cunho patrimonial ou afetivo, garantindo-lhe o 

direito não somente a sobrevivência, mas, a vida plena, sem intervenções do estado 

ou particulares, para que se tenha o respeito pleno da dimensão existencial de cada 

indivíduo ( GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, p. 79). 

 

2.1.2 Princípio da igualdade 

Sob a égide deste princípio está a igualdade entre os filhos, com fundamento 

no art. 227, § 6º da CF, que estabelece a igualdade sem qualquer tipo de 

discriminação ou espúria, entre filhos legítimos ou ilegítimos, sendo o que o Código 

Civil em seu art. 1.596 também define. Desta forma não há mais espaço para as 

distinções feitas no antigo sistema normativo brasileiro, que privilegiava os filhos 
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oriundos das relações de casamento, em detrimento aos filhos oriundos de relações 

extraconjugais ou de adoção (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, p.83). 

 

2.1.3 Princípio da afetividade 

 Este princípio faz parte da evolução do Direito de Família e das conquistas oriundas 

da nossa Constituição Federal de 1988, está amparado sob a égide dos arts. 226, 

227, e 230 da Carta Constitucional. Está no liame de existência de cada família, sendo 

a base de uma relação de felicidade e reciprocidade. Em decorrência da aplicação 

deste princípio reconhece-se as diferentes formas de núcleos familiares e filiação, 

oriundas dos laços do afeto, ou seja, relação desbiologizadas, de pais ou mães 

sociafetivos, adotivos ou oriundos de inseminação artificial (GAGLIANO; PAMPLONA, 

2017, p.93). 

 

2.1.4 Princípio da solidariedade familiar 

 Por este princípio entende-se da responsabilidade social aplicada à relação da 

família. Determina a reciprocidade no amparo, na assistência material e moral 

recíproca, entre os familiares, como por exemplo na obrigação alimentar dos pais e 

seus filhos menores, na proteção aos idosos (art. 230, CF) da criança e adolescentes 

(art. 227, CF), e todos os grupos familiares (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, p. 98). 

 

2.1.5 Princípio da proteção plena das crianças e adolescentes 

 Por determinação constitucional as crianças e adolescentes, gozam no seio da 

família de máxima proteção e prioridade absoluta em seu tratamento, sendo que, a 

família deve proporcionar meios adequados para que os menores tenham acesso à 

educação, saúde, alimentação, vestuário, lazer, e todas as diretrizes contidas na 

Política Nacional da Infância e Juventude, para um desenvolvimento pleno. Este 

princípio tutelar está inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no 

Código Civil, que traz inclusive artigo referente a perda do poder familiar do pai ou 

mãe por atos de abandono, castigos imoderados ou atos praticados contra a moral e 

os bons costumes. Observa-se também a proteção dada em relação a separação 

entre os pais e a guarda dos filhos, sendo assegurado aos filhos o direito de 

convivência familiar com ambos os pais, através preferencialmente, da guarda 

compartilhada (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017, p. 104). 
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2.1.6   Princípio do melhor interesse da criança  

Este princípio é base para nosso Direito de Família contemporâneo, com 

assento constitucional no art. 227 da Carta Constitucional. É ainda, um reflexo do 

caráter da Doutrina da Proteção Integral, do qual o Estatuto da Criança e do 

Adolescente tem seu fundamento base, tendo ainda relação com a Doutrina dos 

Direitos Humanos no seu todo. Dentro do campo do planejamento familiar, este 

princípio ganha destaque, na medida que, prioriza os interesses das crianças e 

adolescentes, em detrimento dos interesses de seus pais, impedindo assim, sua 

exploração econômica e física. Sua implementação deve ser sempre prioridade, em 

todos os aspetos e ações, concernentes a crianças e adolescentes, enfatizando ainda 

a necessidade de preocupação com o processo de amadurecimento e formação 

psíquica que crianças e adolescentes vivenciam. Ainda em relação a tutela 

constitucional que este princípio garantiu aos filhos, Luiz Edson Fachin identifica como 

com sendo “um critério significativo na decisão e na aplicação da lei. Isso revela um 

modelo que, a partir do reconhecimento da diversidade, tutela os filhos como seres 

proprietários nas relações paterno-filiais e não mais instituições familiares em si 

mesmas” (FACHIN apud PEREIRA, 2011, p. 60). 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO EVOLUTIVO JURÍDICO DA FILIAÇÃO NO BRASIL 

A filiação, concomitantemente com a família, sofrera e sofre constantes 

transformações, principalmente pela ampliação dos núcleos familiares e mudanças 

nos conceitos basilares de sua estruturação. Nas últimas décadas observa-se o 

número crescente de relações de filiação pautadas em elos socioafetivos, o que  por 

longo período não era  considerado um fato juridicamente válido, apesar de  existente 

em muitas famílias, eram  relações de filiação com  forte carga discriminatória, 

positivada pelo Código Civil de 1916, que fazia distinções e classificações entre os 

filhos,  principalmente em relação aos filhos frutos de relações extraconjugais, que 

traziam para si condenações de uma relação desonrosa, dentro da sociedade. É o 

que podemos observar nos dizeres de Clóvis Beviláqua “a falta é cometida pelos pais, 

e a desonra recai sobre os filhos. A indignidade está no fato do incesto e do adultério, 

mas a lei procede como se estivesse nos frutos infelizes dessas uniões condenadas” 

(BEVILÁQUA apud DIAS, 2015, p. 387).  

Para melhor compreensão sobre o contexto discriminatório existente 

anteriormente a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, faz necessário 
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uma breve exposição do contexto histórico jurídico e o que dispunha o Código Civil de 

1916. A filiação à luz do antigo Código era classificada da seguinte forma: filiação 

legítima, quando decorrente de casamento válido, ilegítima se proveniente de relação 

extraconjugal, e natural se derivada de relação extramatrimonial entre pessoas que 

não tinham impedimentos para o casamento, além de espúria se proveniente de 

relação adulterina, em que no momento da concepção, um dos pais encontrava-se 

casado com terceira pessoa e incestuosa, se proveniente de relação sexual entre 

parentes próximos. Havia ainda o filho legitimado, que recebia tratamento 

diferenciado, se os pais após a sua concepção contraiam núpcias. Essa tutela dada 

aos filhos legítimos era disciplinada nos art. 337 a 351 do Código Civil de 1916 

(PEREIRA; TEPEDINO et al, 1997, p. 554). 

Toda esta classificação discriminatória que recebiam os filhos no antigo Código 

Civil, tiravam-lhes o direito à sua própria identidade, como bem observara Maria 

Berenice Dias: 

 

“A necessidade de preservação do núcleo familiar - leia-se, preservação do 
patrimônio da família - autorizava que os filhos fossem catalogados de forma 
absolutamente cruel. Fazendo uso de terminologia plena de discriminação, 
os filhos se classificavam em legítimos, ilegítimos e legitimados. Os 
ilegítimos, por sua vez, eram divididos em naturais ou espúrios. Os filhos 
espúrios se subdividiam em incestuosos e adulterinos. Essa classificação 
tinha como único critério a circunstância de o filho ter sido gerado dentro ou 
fora do casamento, isto é, do fato de a prole proceder ou não de genitores 
casados entre si. Assim, a situação conjugal do pai e da mãe refletia-se na 
identificação dos filhos: conferia-lhes ou subtraía-lhes não só o direito à 
identidade, mas também o direito à sobrevivência (DIAS,2015, p. 384)” 

 

Ainda falando sobre esta classificação dos filhos no Código Civil de 1916, faz 

pertinente falarmos sobre as ações que visavam a descaracterização da paternidade, 

afim de afastar os direitos dos filhos de possuírem uma identidade paterna e de 

isentarem os pais qualquer obrigação advinda de um vínculo parental. 

 As ações de negatória de paternidade e presunção de paternidade do marido, 

eram as ações pertinentes para tal pleito, sendo estas disciplinadas pelos art. 344 à 

349, do antigo Código, dos quais tratavam da presunção legal de paternidade do 

marido, que era relativa (iuris tantum), revestindo-se de caráter extremamente 

impositivo. E as ações negatórias de paternidade, que possuíam caráter 

personalíssimo, cabendo ao genitor descontruir a presunção da paternidade que lhe 

foi dada, se tratando das hipóteses de filiação adulterina amatre, como se observa no 

art. 344 “cabe privativamente ao marido o direito de contestar a legitimidade dos filhos 
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nascidos de sua mulher”, este direito porém, passava por três restrições: em relação 

a legitimidade para a propositura da ação (somente o marido), neste caso, ainda 

ressaltasse a vedação da ação de contestação de paternidade no caso de marido que 

ao casar-se tinha ciência do estado gravídico da mulher ou de seu respectivo parto, 

não tendo qualquer oposição em relação ao registro do filho em seu nome. O prazo 

para sua propositura, eram de dois meses contados do nascimento da criança, ou de 

três meses se o marido estivesse ausente no momento do nascimento, ou se foi 

ocultado dele o fato. No caso dos motivos para esta contestação, eram estas 

taxativamente enumeradas, no art. 340 do antigo Código, tratando, exclusivamente, 

das hipóteses de total impossibilidade de física de coabitação, por moléstia grave, 

impotência sexual, ou distâncias incomunicáveis, ou nos casos de separação legal 

dos cônjuges. A prova de adultério ou até mesmo a sua confissão materna, não 

poderiam ser motivos para uma ação de negatória de paternidade feita pelo marido 

(PEREIRA; TEPEDINO et al,1997, p. 557). 

O Registro Civil também era assunto que obtinha total prestígio do legislador, 

que dispunha de severas restrições à contestações em relação ao seu conteúdo, 

como bem se observa no art. 348 do antigo Código Civil “ninguém pode vindicar 

estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou 

falsidade do registro”, tal dispositivo pretendia evitar que filhos ilegítimos tentassem 

passar por filhos legítimos, por motivações de cunho patrimonial. Já o art.349, tratava 

da prova da filiação legítima, nos casos de falta de registro ou defeito do termo de 

nascimento, sendo possível a comprovação por começo de prova por escrito, de 

algum dos pais, ou no caso de fatos de presunções já certas, como nos casos da 

posse do estado de filho. Os citados art. 348 e 349, previam a nulidade de registro 

exclusivamente nos casos de erro ou falsidade registral (PEREIRA, TEPEDINO et al, 

1997, p. 560). 

Era possível ainda ações para legitimar filhos ilegítimos, nos casos de serem 

concebidos por pais que após a concepção da criança vieram a contrair matrimônio o 

que, neste caso, conforme definia os arts. 352a 354 do Código Civil, através da ação 

de vindicação de filho legítimo, era este colocado na condição de legitimado (filho 

legítimo). O que não acontecia com os filhos incestuosos e os adulterinos, conforme 

observa-se no art. 358 “os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser 

reconhecidos”, era o que prevalecia até advento do Decreto-Lei n. 4.737, de 24 

setembro de 1942 e a Lei n. 883, de 21 de outubro de 1949, permitiu-se o 
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reconhecimento dos filhos adulterinos, desde que “dissolvida a sociedade conjugal”. 

E posteriormente, a Lei n. 6.515/77, denominada Lei do Divórcio, acrescentou 

parágrafo único ao art. 1º da Lei n. 883/49, prevendo a hipótese de reconhecimento 

por testamento cerrado, independe se aprovado antes ou depois do nascimento da 

prole. Logo após a Lei n. 7.250/84 alterou, ainda mais, a Lei 883/49, ampliando as 

hipóteses de reconhecimento de filhos havidos fora do matrimônio, através de 

sentença transitada em julgado de cônjuge separado, de fato, por mais de 5 (cinco) 

anos contínuos (PEREIRA; TEPEDINO et al, 1997, p. 563). 

Em se tratando de direito sucessório, a Lei do Divórcio revogou expressamente 

o art. 1.605 § 1º, que conferia ao filho natural somente metade do quinhão hereditário 

reservado ao filho legítimo, alterando também, art. 22 da Lei 883/49, determinando a 

plena igualdade para efeitos sucessórios entre todos os filhos, conforme disposto 

“Qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança será reconhecido em 

igualdade de condições”. Entendeu-se, posteriormente, que a igualdade sucessória 

deveria se restringir somente a filhos reconhecidos na forma da Lei n. 883/49, não se 

aplicando, portanto, para os filhos não suscetíveis de reconhecimento e os adotivos. 

Em relação aos filhos adotivos, a Lei n. 3.133/ 57 admitiu a adoção para casais que já 

possuíssem filhos, ressaltando que “quando o adotante tiver filhos legítimos, 

legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção não envolve a sucessão 

hereditária” (PEREIRA; TEPEDINO et al ,1997, p. 565). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 temos uma ruptura com o 

longo período da história jurídica brasileira em que, prevalecia a descriminação das 

diversas formas de filiação. O art. 227, § 6º, define “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”.  Este dispositivo 

constitucional, é um avanço no campo jurídico, uma vez que incorpora o princípio da 

igualdade dentro do instituto da filiação, dissipando com qualquer tipo de restrições 

relacionadas aos vínculos de paternidade-maternidade, tornando possível assim, o 

reconhecimento dos vínculos de filiação, independente do relacionamento existente 

entre os pais, trazendo a possibilidade do reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento, independente de sua origem. 

Como base para tal determinação, a Constituição Federal de 1988, incorporou 

o princípio da igualdade, que faz necessário ressaltar,  possui caráter supranacional, 

sendo inicialmente consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem da 
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Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, bem como, a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que em seu preâmbulo 

destaca “todos os homens nascem livres e iguais perante a lei e têm direitos 

consagrados nesta Declaração, sem distinções de raça, sexo, idioma, credo, ou 

qualquer outra”. Sendo ainda a base para outras Constituições de países 

desenvolvidos (ALMEIDA, 2008, p. 155). 

Como bem definiu Maria Berenice Dias (2015), a Constituição Federal, trouxe 

inúmeras inovações no que tange à filiação, colocando principalmente em seu texto 

constitucional, o direito fundamental à convivência familiar, através da doutrina da 

proteção integral, transformando assim, as crianças e adolescentes em sujeitos de 

direito, bem como, dando prioridade a dignidade da pessoa humana, acabando de vez 

com a feição patrimonialista da família, além de proibir quaisquer designações 

discriminatórias, assegurando direitos e qualificações pertinentes a sua condição de 

filho. Ainda segundo Maria Berenice Dias: 

 

“A Constituição alargou o conceito de entidade familiar, emprestando especial 
proteção não só à família constituída pelo casamento, mas também à união 
estável e à família monoparental, assim chamada a convivência de um dos 
genitores com sua prole” (DIAS, 2015, p. 389). 

 

Complementando o avanço da legislação brasileira, em matéria de filiação, 

temos a entrada em vigor da Lei n.8.560 de 29 de dezembro de 1992, trazendo em 

seu art. 1º, que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, poderá ser 

feito, de maneira irrevogável, pelo simples registro de nascimento, mediante o 

comparecimento dos pais ao cartório; por escritura pública ou instrumento particular, 

que será arquivado no cartório; por testamento, em qualquer de suas modalidades; 

ou por manifestação expressa perante o juiz, mesmo que o pedido não tenha sido 

objeto único e principal do ato (DINIZ,2015, p. 539). 

Na mesma seara de criação de legislações tratando de proteções e garantias 

aos filhos, temos Promulgação da Lei n. 8.069/90, denominado “Estatuto da Criança 

e do Adolescente”, sendo um avanço histórico em matéria de legislação, 

especialmente sobre crianças e adolescentes. O referido Estatuto além de trazer 

inúmeras garantias, veio reconhecer as crianças e adolescentes, como sendo sujeitos 

de direitos, garantindo-lhes a proteção integral, dando total prioridade em seu 
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tratamento, com medidas que visem seu pleno desenvolvimento, cabendo aos pais, 

através do poder familiar, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

O Estatuto da Criança e Adolescente garantiu direitos aos filhos, como nos 

casos dos filhos incestuosos, que deixaram de receber qualquer forma de 

descriminação, abrindo a possibilidade de serem reconhecidos conjunta ou 

separadamente polos pais, no próprio registro de nascimento, por testamento, 

mediante escritura pública ou outro documento público, qualquer que seja a origem 

da filiação (art. 26, do ECA). Trouxe ainda, através do art. 27 do referido diploma legal, 

a possibilidade de reconhecimento do estado de filiação sem qualquer restrição, 

garantindo que tal reconhecimento possa ser exercitado pelo filho contra os pais e 

seus herdeiros, sendo este um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. 

Por fim, temos a criação do Código Civil de 2002 , que reservou o Capítulo II 

para tratar fundamentalmente “Da Filiação”, deixando para trás todo as classificações 

discriminatórias do código anterior, tendo como base fundamental para tal , o princípio 

da igualdade na filiação, conforme podemos  observar no disposto no  art. 1593, que  

declara que “os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibindo-se quaisquer distinções ou qualificações 

relativas à filiação”, tal qual também determina o art. 227, § 6º da Carta Maga. 

O atual Código inovou ao tratar da presunção de filiação das concepções 

oriundas de técnicas de fecundação artificial, que ocorrerem na constância do 

casamento, conforme o art. 1597, inciso I, que trata da fecundação artificial homóloga, 

mesmo que falecido o marido, além do inciso IV, que trata dos filhos havidos, a 

qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 

concepção artificial homóloga, e o inciso V que trata dos filhos havidos por 

inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido 

(DINIZ, 2015, p. 506). 

Cuidou também de tratar das presunções de paternidade em todas suas 

completudes, com presunções fundadas nos filhos concebidos na constância do 

casamento, podendo ser considerada uma presunção relativa ou juris tantum, com 

prova em contrário limitada (Diniz,2015, p. 508). É o que preceitua o art. 1597, em 

seus incisos I e II, ao declarar que os filhos nascidos no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias após o estabelecimento da convivência conjugal, bem como os nascidos 300 

(trezentos dias) subsequentes à dissolução da vida conjugal, quer por morte, 

separação judicial, nulidade ou anulação do casamento são presumidamente filhos.  
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Tratou o legislador também de elencar os casos de presunções de paternidade, 

em casos de dissolução conjugal ou falecimento do marido, conforme define o art. 

1598: 

“salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo de previsto 
no inciso II do art. 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum 
filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro do prazo de 300 
(trezentos dias) dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se 
o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere 
o inciso I do art. 1.597” (BRASIL, Código Civil de 2002) 

Neste caso, a solução dada na lei foi declarar a paternidade presumida do 

primeiro marido sempre, dando a possibilidade de prova ao contrário, através de 

exame de DNA, com ação provocada pelo interessado. 

É importante destacar, que apesar do avanço da ciência no sentido da 

comprovação da origem genética, através da realização do exame de DNA, deixou de 

ser fator primordial para a determinação dos vínculo paterno-filial através da origem 

génica, pois passou-se a considerar o vínculo de filiação através do tratamento 

dispensado no cotidiano, ou seja, dos laços de afetividade criados através da 

convivência diária. É o que convencionou chamar de dessacralização do DNA, 

deixando claro não ser um meio de prova absoluto, embora importante e 

recomendável, não é vinculatório (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 609). 

O Código Civil de 2002 tratou ainda, em seu art. 1.601, da imprescritibilidade 

do marido em contestar os filhos nascidos de sua mulher, o que era tratado de maneira 

divergente pelo Código Civil de 1916, que definia a da paternidade como sendo 

inquebrantável, criando obstáculos para a quebra desta presunção, através de prazo 

decadencial de dois meses contados do nascimento, se o marido era presente, ou de 

três meses se o marido encontrava-se ausente ou sem ter tomado ciência do 

nascimento, sendo o prazo contado a partir do seu retorno ou da ciência do fato. 

Podendo o marido contestar a sua paternidade, somente, em casos de 

impossibilidade física de coabitação no momento da concepção, como moléstia grave, 

impotência ou distancias incomunicáveis, ou impossibilidade moral, em casos de 

separação conjugal. Não podendo, ainda, a prova de adultério e a confissão materna 

excluir a sua paternidade (PEREIRA 1997, p. 558). 

Todas as inovações ocorridas na nossa legislação civil são fruto das um anova 

realidade social, enxergada pelo legislador, que em parte manteve algumas 

presunções de paternidade nos moldes da legislação passada e em outra trouxe para 

o ordenamento jurídico atual o reconhecimento de novos vínculos de parentalidade, 
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vínculos estes que retratam a realidade atual da filiação, sendo esta, uma filiação 

fundada no afeto, através da filiação socioafetiva, filiação fundada na posse do estado 

de filho, etc. Sendo estas expressões novos identificadores de vínculos de afetividade 

paterno-filiais, ampliando assim, os conceitos de paternidade, que passaram a ser 

compreendidos como parentesco- psicológicos, sendo equiparado a verdade 

biológica e a realidade legal. A paternidade, portanto, está fundada no estado de 

filiação, podendo ser biológica ou afetiva. O critério de primazia passa a ser muito 

mais os laços de afeto e amor do que a determinismos biológicos (DIAS, 2015, p. 389). 

 

2.3 DISTINÇÕES ENTRE FILIAÇÃO BIOLÓGICA, JURÍDICA (REGISTRAL) E 

SOCIOAFETIVA 

A filiação é vínculo existente entre pais e filhos, podendo ser consanguíneo, 

registral, advindo de uma adoção, socioafetivo advindo de relação de afetividade, ou 

ainda de inseminação artificial heteróloga (DINIZ, 2015, p. 504). No que se refere à 

paternidade/ maternidade, faz se necessário o reconhecimento de sua importância, 

pois ela integra o complexo subjetivo de formação da personalidade de cada indivíduo. 

Destaca-se que existem critérios distintos para definir a 

paternidade/maternidade biológica, socioafetiva e jurídica, sendo necessário suas 

distinções para uma melhor compreensão de cada uma delas, através do que 

determina a legislação, a jurisprudência e os posicionamentos doutrinários. 

O vínculo parental biológico tem como origem a consanguinidade, através 

origem genética existente entre a prole e seu genitor, que podem ser comprovadas 

através do exame de DNA. A filiação jurídica ou registral, está definida no art. 1.603 

do Código Civil, e define-se por presunção de veracidade (CC, art. 1.604), prestigia a 

lei o registro de nascimento como prova de filiação, desprezando-se a verdade real, a 

fim de atender as necessidades de estabilização e proteção ao direito de filiação. O 

registro faz público o nascimento e incontestável, pois aquele que vai perante o oficial 

de Registro Civil e declara ser pai de um recém-nascido, será considerado como pai 

tal, para todos os efeitos legais. Tal registro só poderá ser anulado mediante prova de 

erro ou falsidade, não cabendo essa alegação para os casos da prática muito usada 

no passado, de registro de filho como próprio, conhecida como “adoção a brasileira”, 

neste caso o registro foi feito de forma livre e espontânea (DIAS, 2015, p. 399) 

A filiação socioafetiva origina-se dos vínculos de afetividade existentes entre a 

figura paterna/ materna e o filho, também chamada de posse do estado de filiação e 
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está fundada no melhor interesse da criança e na dignidade da pessoa humana (DIAS, 

2015). Sendo este um vínculo filiação construído livremente pelo desejo de atuar em 

interação entre os pais e o filho de coração, formando verdadeiros laços de afeto, que 

nem sempre estão presentes entre os vínculos biológicos, pois verdadeiramente a 

filiação real não é biológica e sim cultural, oriundos de sentimentos cultivados 

cotidianamente através das relações com a criança e adolescente (MADALENO, 

2016, p. 497). 

Desta forma identifica-se os critérios para a determinação da filiação como 

sendo: o biológico, o registral (jurídico) e o socioafetivo. Este último é pautado nos 

laços de afetividade, criando relações de parentesco socioafetiva, que nas palavras 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, p. 612) “decorre da 

convivência cotidiana, de uma construção diária, não se explicando por laços 

genéticos, mas pelo tratamento estabelecido entre pessoas que ocupam 

reciprocamente o papel de pai e filho, respectivamente”. 

A partir do disposto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 6º, 

ocorreu uma ruptura na forma como os filhos eram classificados, como sendo 

legítimos, ilegítimos, adulterinos e incestuosos. Cuidou também o Código Civil de 

2002, em seu art. 1.596 de repetir o que foi estabelecido C, como se observa: “Os 

filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação”.  

Através deste dispositivo buscou-se apenas a equiparação da filiação nos 

casos de filiação adotiva, deixando para o art. 1.593 a menção da filiação “de outra 

origem”, o que deu ensejo para a interpretação da filiação socioafetiva e oriunda de 

inseminação artificial heteróloga. Tais filiações são merecedoras de reconhecimento, 

pois geram vínculo de parentesco e possuem os mesmos direitos delas decorrentes, 

pois não cabe ao legislador delimitar como o vínculo de filiação será estabelecido 

cabendo-lhe apenas a sua tutela. 

Em relação a prova da condição de filho, provar-se-á pela certidão do termo do 

nascimento, inscrito no Registro Civil, de acordo com os arts. 1.603 e 9º, I, do Código 

Civil e os arts. 50 e s. da Lei n. 6.015/73, é o que podemos definir como parentalidade 

registral. Neste caso, de acordo com o disposto no art. 1.604 do Código Civil, ninguém 

poderá vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, em razão 

da fé pública cartorária, tendo em vista que a força probante do assento é erga omnes, 
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além da presunção da veracidade da filiação, salvo provando-se erro ou falsidade do 

registro. Ainda, na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar a filiação 

por qualquer outro meio admissível em direito, de acordo com o art. 1.605, I e II, em 

casos em que houver começo de prova por escrito  proveniente dos pais , como por 

exemplo cartas de familiares, ou diários em registraram o nascimento, em certa época, 

de um filho, ou até mesmo declaração formal, ou a existência veementes de 

presunções de fatos já certos, como por exemplo, uma criança que vive na companhia 

do casal e é tida como filha, tal condição poderá ser aceita nos casos da posse do 

estado de filiação, em que a pessoa é educada e  criada pelo casal como se filho fosse 

, podendo vindicar em juízo o reconhecimento da  legitimidade da filiação, desde que 

presentes os três elementos necessários para tal reconhecimento : nome, trato e 

reputação (DINIZ, 2015, p. 527). 

A verdade biológica ganhou grande prestígio com o avanço da ciência que 

garantiu maior precisão nos testes de DNA, possibilitando a identificação da verdade 

genética, o que levou a uma busca cada vez maior pela verdade real, em detrimento 

da jurídica, que era presumida em presunções legais de filiação. O fato é que o direito 

de identidade é um direito de personalidade, bem como o nome e os demais 

elementos de identificação, sendo de suma importância sua tutela pelo estado, porém, 

os critérios meramente biológicos , não são únicos para a identificação do vínculo de 

filiação, pois nem sempre aquele que é  identificado geneticamente como sendo o 

genitor, é verdadeiramente quem ocupa efetivamente tal função, neste sentido 

destaca-se o que concluiu Maria Berenice Dias (2015): 

 

“[...] nada mais autêntico do que reconhecer como pai quem age como pai, 
quem dá afeto, quem assegura proteção e garante a sobrevivência. Imperioso 
encontrar novos referenciais, pois não mais cabe buscar na verdade jurídica 
ou na realidade biológica a identificação dos vínculos familiares” (DIAS, 2015, 
p. 381). 

 

Verifica-se assim que o modelo puramente genético para a identificação da 

paternidade é insuficiente, não devendo, portanto, ser a verdade biológica valorizada 

sobremaneira, através do exame de DNA, que tenta desconstituir a paternidade a todo 

tempo. Não devendo serem fundamento para decisões de investigação de 

paternidade, em que a perícia médica atua como prova absoluta para a tal decisão.  

A filiação por consanguinidade deixou seu caráter de primazia, em decorrência 

principalmente da não identificação da família pelo casamento, dando espaço para 
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novos modelos de núcleos familiares, não constituídos pelo matrimônio, dando espaço 

para a afetividade e um para um novo conceito de filiação, pautado mais nas relações 

de afeto, desligando-se o estado de filiação da exclusividade da verdade genética.  

Contudo, se a busca pela verdade genética através da evolução científica e a 

criação do exame de DNA, culminou com uma corrida ao Judiciário em busca da 

“verdade real”, trouxe também consequências paradoxais nas palavras de Maria 

Berenice Dias: 

 

“[...] nunca foi tão fácil descobrir a verdade biológica, mas essa verdade 
passou a ter pouca valia frente à verdade afetiva. Tanto é assim que foi 
construída a diferença entre pai e genitor. Pai é o que cria, o que dá amor, e 
genitor é somente o que gera. Se, durante muito tempo - por presunção legal 
ou por falta de conhecimentos científicos -, confundiam-se essas duas 
figuras, hoje é possível identificá-las em pessoas distintas” (DIAS, 2015, p. 
398). 

 

Assim, entende-se que a paternidade é um elo de amor, criado através dos 

vínculos de afeto, dentro de um ambiente propício para o desenvolvimento físico, 

mental, espiritual, cultural e social, bem como a educação, buscando o melhor 

interesse da criança e a sua dignidade.  

 

2.4    FILIAÇÃO SOCIAFETIVA E POSSE DO ESTADO DE FILHO 

Para falarmos em filiação socioafetiva e posse do estado de filho, faz 

necessário conceituarmos a palavra afeto, que advém do latim affectus, que se origina 

da justaposição dos termos latins ad (para) e fectum (feito), que significa “feitos um 

para o outro”, estado ou posição de espírito, afeição, sentimento (FUJITA, 2009,p. 

103). 

O Código Civil de 1916 não dispunha de possibilidades para o reconhecimento 

da posse do estado de filho, tendo em vista, que seu art. 347, fixava taxativamente 

que “A filiação legítima se prova pela certidão do termo de nascimento, inscrito no 

registro civil”, e o art. 348 determinava “ninguém pode vindicar estado contrário ao que 

resulta do registro de nascimento”. Desta forma o reconhecimento da posse do estado 

de filho como meio de filiação era improvável, sendo a filiação calcada no vínculo 

matrimonial, que tinha a figura do pai atrelada a do marido (GAGLIANO; PAMPLONA, 

2017, p. 646). 

O Código Civil de 2002, trouxe as mesmas condições para a prova da condição 

de filho, porém com a possibilidade de se provar de outras formas, como se observa 
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no art. 1.605 que define “Na falta, ou no defeito do termo de nascimento, poderá 

provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito”. Tal dispositivo dá a 

possibilidade da busca em juízo pela legitimidade da filiação, em casos de pessoas 

criadas e educadas por pais, que, não fizeram menção a esse fato nos termos de 

nascimento. Este reconhecimento se faz necessário, pois o reconhecimento da 

condição jurídica de filho, dará o direito de obter não só o nome de família, mas a 

educação e criação compatíveis com a condição social de seus pais, bem como a 

direito a alimentos (1.696 CC), a companhia dos genitores, a sucessão, na qualidade 

de descendentes (arts. 1.829, I, e 1.845 CC), além dos direitos ao poder familiar (1.630 

CC) e tutela, bem como, os deveres de obediência e respeito aos pais (DINIZ, 2015, 

p. 528). 

A posse do estado de filho pode ser definida de uma situação jurídica que não 

corresponde com a verdade, ou seja, aparência faz com que, todos acreditem existir 

uma situação não verdadeira (DIAS, 2015, p. 405). A vivência aparente desta 

condição, neste caso, para alguns autores compreende-se em critérios de 

identificação de tal situação, das quais: desfrute do nome paterno (nomen), o 

tratamento (tractatus) e a fama (reputação) (PEREIRA, 2012, p. 371). 

Neste sentido, em relação aos critérios de identificação da posse do estado de 

filho, leciona Paulo Lôbo: 

[..]quando há tractatus (comportamento dos parentes aparentes: a pessoa é 
tratada pelos pais ostensivamente como filha, e esta trata aqueles como seus 
pais), nomen (a pessoa porta o nome de família dos pais) e fama (imagem 
social ou reputação: a pessoa é reconhecida como filha pela família e pela 
comunidade; ou as autoridades assim a consideram). Essas características 
não necessitam estar presentes, conjuntamente, pois não há exigência legal 
nesse sentido e o estado de filiação deve ser favorecido em caso de dúvida. 
(LÔBO, 2015, p.217) 

 

Em relação ao requisito “nome”, existem autores que entendem ser dispensável 

tal requisito, bastando somente, o requisito tratamento e fama, pelo entendimento de 

que as pessoas são conhecidas pelo seu prenome. O elemento “fama”, é de 

importante valor, pois revela a conduta dispensada, garantindo sobrevivência, além 

de ser a forma como ele é considerado perante a sociedade, dando notoriedade para 

tal tratamento (CASSETARI, 2015, p. 35). 

Todavia, faz se necessário para o reconhecimento da posse do estado de filho 

que os elementos determinantes de tal condição, estejam presentes por prazo 
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razoável, ou seja o “fator tempo”, é de suma importância, para a prova do status de 

filho. 

Segundo afirma Jaqueline Filgueras Nogueira (2001, p. 85) a paternidade 

socioafetiva, que sob a noção da posse do estado de filho, ganha abrigo nas mais 

recentes  reformas do direito internacional, não se funda no nascimento, mas, num 

ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, coloca em xeque tanto a 

verdade jurídica como a certeza científica, no estabelecimento da filiação. 

É importante enfatizar que tal trilogia clássica para a definição da posse do 

estado de filho,  não deve ser taxativamente considerada, sendo estes  requisitos 

meramente exemplificativos para a determinação da presença do status de  filho, pois 

na falta de  algum dos elementos, outros fatores podem contribuir para a comprovação 

fática da existência do vínculo de filiação, não devendo portanto, serem usados com 

extrema rigidez, cabendo ao julgador nos casos de procedimento para a comprovação 

de tal condição, buscar com cautela a verdade dos fatos, priorizando pelo melhor 

interesse da criança, em casos de reconhecimento quando incapaz (DINIZ, 2015, p. 

527). 

O Código Civil vigente não define expressamente a posse do estado de filho, 

mas nas palavras de Cristiano Cassetari: 

 

“Mesmo não estando prevista expressamente em nosso ordenamento 
jurídico, entendemos que deve ser aplicada como um dos fatos geradores da 
parentalidade socioafetiva, em razão do art. 1.605, II, do Código Civil, que 
determina: 
Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a 
filiação por qualquer modo admissível em direito:  
[...]  
II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. 
Poderá, também, o julgador se utilizar dos princípios constitucionais que 
informam as relações de filiação, a fim de analisar o caso concreto” 

(CASSETARI, 2015, p. 35). 
 

Em razão do avanço do Direito de Família o termo posse do estado de “filho” 

ou de “pai”, entrou em desuso, principalmente pela desvinculação do termo posse das 

relações entre sujeitos. Porém para falarmos em filiação socioafetiva não há como 

não falar primeiramente em posse do estado de filho, pois a ideia de socioafetividade 

tem seu embrião em tal conceito. É o que podemos observar nas palavras de Julie 

Cristine Delenski apud Maria Berenice Dias (2015): 

“A filiação socioafetiva assenta-se no reconhecimento da posse de estado de 
filho: a crença da condição de filho fundada em laços de afeto. A posse de 
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estado é a expressão mais exuberante do parentesco psicológico, da filiação 
afetiva. A maternidade e a paternidade biológica nada valem frente ao vínculo 
afetivo que se forma entre a criança e aquele que trata e cuida dela, lhe dá 
amor e participa de sua vida” (DELENSKI apud DIAS, 2015, p. 405) 

 

A expressão paternidade socioafetiva e parentalidade socioafetiva, nas 

palavras de Rodrigo da Cunha Pereira, no livro Parentalidade Multiparentalidade e 

seus Efeitos, de Cristiano Cassetari (2017), possuem origem no Direito brasileiro, que 

foi paulatinamente absorvida pela nossa jurisprudência. Quem primeiro as utilizou foi 

o jurista paranaense Luis Edson Fachin, em sua tese de doutoramento, publicada em 

1992, sob o título Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida (Ed. Del Rey), 

logo após o jurista mineiro, João Baptista Villela, ter lançado as bases para o 

desenvolvimento desse conceito, através de seu texto “A desbiologização da 

paternidade” (  revista de Direito da Faculdade de Minas Gerais, 1979, p.401 - 419) 

O entendimento para a adoção da socioafetividade nas relações de filiação, 

sem origem genética, foi no sentido de que a família deixou de ser um núcleo 

essencialmente econômico e de reprodução, perdendo sua rígida hierarquia 

patriarcal, dando muito mais espaço para o amor e o afeto, tornando-se humanizada. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade da pessoa 

humana ganhou status de princípio jurídico, levando a incorporá-lo como fundamento 

para os demais comandos normativos (leis). O art. 226 da Constituição Federal define 

bem, a forma como o legislador priorizou, além do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o princípio da afetividade, como norteador das relações familiares, 

associando-se  aos princípios da responsabilidade, da solidariedade, da paternidade 

responsável, da igualdade entre os filhos e melhor interesse da criança, bem como o 

conceito eudemonista que prioriza o afeto e a realização individual dos entes 

familiares, autorizando assim, o pensar essas novas estruturas parentais em que se 

insere a socioafetividade (DIAS, 2015, p. 390). 

A filiação, portanto, não consiste somente em laços de sangue, nem no liame 

jurídico predeterminado, o afeto é o que vincula verdadeiramente a filiação, como bem 

define Rolf Madaleno: 

“O real valor jurídico está na verdade afetiva e jamais sustentada na 
ascendência genética, porque essa, quando desligada do afeto e da 
convivência, apenas representa um efeito da natureza, quase sempre fruto 
de um indesejado acaso, obra de um descuido e da pronta rejeição. Não 
podem ser considerados genitores pessoas que nunca quiseram exercer as 
funções de pai ou de mãe, e sob todos os modos e ações se desvinculam 
dos efeitos sociais, morais, pessoais e materiais da relação natural de 
filiação” (MADALENO, 2016, p. 498). 
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Em relação as mudanças ocorridas no paradigma do Direito de Família e no 

que tange a relações de filiação, Maria Berenice Dias, entende que: 

 

“No momento em que se admitiram entidades familiares não constituídas pelo 
matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade como elemento 
constitutivo da família. Essa mudança de paradigma não se limitou ao âmbito 
das relações familiares. Refletiu-se também nas relações de filiação. Com 
isso o estado de filiação desligou-se da verdade genética, relativizando-se o 
papel fundador da origem biológica” (DIAS, 2015, p. 397). 

 

Afiliação socioafetiva que resulta da posse do estado de filho, é modalidade de 

parentesco civil e está definida no art. 1.593 do Código Civil que “O parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, pelo termo de 

“outra origem” pode-se englobar a parentalidade socioafetiva, pois o legislador não 

cuidou de conceituar expressamente tal vínculo paterno/materno- filial.  

Neste sentido, em relação a paternidade, observa-se que não depende mais 

exclusivamente da relação biológica ou jurídica(registral), como prévia o Código Civil 

de 1916, através das nomenclaturas consideradas hoje inconstitucionais, que 

definiam os filhos em legítimos, ilegítimos, adulterinos ou incestuosos. Os filhos 

ganharam igualdade de direitos sem qualquer distinção, em relação a sua origem, 

sendo assim, a filiação passa a ser fundada nas relações de afeto que podem surgir 

das diferentes formas, até mesmo entre casos de padrastios ou madrastios. Que 

surgiram pelas mudanças das relações familiares e seus núcleos estruturais, através 

principalmente do surgimento das famílias recompostas, que trazem consigo as suas 

proles para conviverem em núcleo formado desta recomposição, desta forma, a noção 

de que um filho nasce biologicamente de pais que permanecem em matrimônio, 

passam aos poucos por mudanças, e o conceito de genitor e pai, vai aos poucos 

sendo desassociado. 

Maria Helena Diniz (2015) leciona que parentesco civil abrange o socioafetivo, 

citando como exemplo o liame entre o pai institucional e o filho advindo de 

inseminação artificial heteróloga, gerando relação paterno-filial apesar de não haver 

vínculo biológico entre o filho e o marido de sua mãe, que anuiu a reprodução 

assistida. Foi o que aprovou o Enunciado n. 103 do Conselho da Justiça Federal, 

aprovado nas Jornadas de Direito Civil de 2002, que assim define: 

“O Código Civil reconhece, no artigo 1.593, outras espécies de 
parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo assim, a 
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noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente 
quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai 
(ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da 
paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho “ (JORNADAS 
DE DIREITO CIVIL, nº 103). 

Ainda segundo o Enunciado n. 256 do Conselho da Justiça Federal, aprovado 

na III Jornada de Direito Civil “A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) 

constitui modalidade de parentesco civil”. Na mesma ceara, definiu-se no Enunciado 

n.519 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil “O 

reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve 

ocorrer a partir da relação entre pai (s) e filhos (s), com base na posse do estado de 

filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais”. 1 

A partir do momento em que foi instituído o princípio da proteção integral, a 

filiação não pode ser alvo de designações discriminatórias. A palavra filho não admite 

qualquer adjetivação. A pejorativa complementação "de criação" deve ser abolida. A 

identidade dos vínculos de filiação divorciou-se das verdades biológica, registral e 

jurídica. Sustenta Belmiro Welter (2003,p. 132)  que, quem sempre foi chamado de 

"filho de criação", ou seja, aquela criança - normalmente carente - que passa a 

conviver no seio de uma família, ainda que sabendo da inexistência de vínculo 

biológico, merece desfrutar de todos os direitos atinentes à filiação, desde que 

existentes os laços de afetividade necessários para que se reconheça o vínculo de 

filiação. 

Nas palavras de Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald (2017), a filiação 

socioafetiva não é fato recente na história, pois o acolhimento de uma pessoa como 

filho, mesmo que sem vínculo consanguíneo, já era utilizada em outras civilizações, 

como observa-se no Código de Hamurabbi, que dispunha de artigos referentes ao 

reconhecimento da afetividade (arts. 185 e 191), podemos observar também nas 

narrações bíblicas o fato de Jesus ter sido criado por José, mesmo este sabendo que 

não era seu pai biológico, criando-o como seu filho fosse. 

A modalidade de filiação socioafetiva que perdurou por longos anos, a chamada 

“adoção à brasileira”, que consistia na prática de registrar uma criança como se seu 

                                                      
1 Jornadas de Direito Civil I, III, IV E V. Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-

federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-

1345.pd 
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filho fosse nascendo assim, uma relação de filiação que se fundamentava no 

essencialmente no afeto, com bem esclarece Rolf Madaleno (2016):  

“A filiação socioafetiva da adoção à brasileira pressupõe o estabelecimento 
de laços de afeto desenvolvidos entre o que promoveu o registro  e a pessoa 
registrada como filho, sem que necessariamente tenha ciência da veracidade 
ou da falsidade do registro de filiação, pois a filiação socioafetiva se 
estabelece justamente em função desse elo de afeto desencadeado entre os 
dois polos de amor de uma filiação que nasceu do coração” (MADALENO, 
2016, p. 499). 

 

A “adoção à brasileira” como modalidade de filiação socioafetiva, trouxe o 

posicionamento jurisprudencial no sentido de não desconstituição do vínculo parental, 

quando o pai registral alegando o induzimento ao erro, busca a desconstituição do 

registro por meio de ação anulatória ou negatória de paternidade. A jurisprudência, 

reconhecendo a voluntariedade do ato, praticado de modo espontâneo, não admite a 

anulação do registro de nascimento, considerando-o irreversível. Neste sentido tendo 

havido vício de vontade, não cabe a anulação, sob o fundamento de que a lei não 

autoriza a ninguém vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento 

(CC 1.604). Ainda que dito dispositivo legal excepcione a possibilidade de anulação 

por erro ou falsidade, não se pode aceitar a alegação de falsidade do registro levada 

a efeito pela própria pessoa. Assim, registrar filho alheio como próprio, sabendo não 

ser verdadeira filiação, impede posterior pedido de anulação. O registro não revela 

nada mais do que aquilo que foi declarado - por conseguinte, corresponde à realidade 

do fato jurídico (DIAS,2015, p. 399). 

Cumpre ressaltar que o critério socioafetivo, pode ser alegado em todas a 

ações que versem sobre filiação, sejam elas de investigação de paternidade, na qual 

o filho busca o reconhecimento de seu pai ou mãe, ou ainda nas ações de negatória 

de paternidade, quando o pai ou mãe negam a existência de vínculo paterno-filial, 

além da ação de impugnação de filiação, quando busca-se demostrar a inexistência 

de uma relação filiatória já reconhecida. Assim em qualquer que seja a demanda, que 

se discuta o estado de filho, cabe alegar e discutir a tese de afetividade, com intuito 

de delimitar, se é ou não, critério determinante naquela hipótese (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 614). 

Por fim, para que se comprove o laço socioafetivo, faz-se necessário a 

comprovação de uma convivência respeitosa, pública e duradoura, porém, não sendo 

necessário que no momento de se discutir  a filiação em juízo a filiação, que esteja  

ainda presentes os laços afetivos, pois mesmo que o afeto não esteja mais presente 
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no momento que se chega às instâncias judiciais, o mais importante é a prova da 

existência do afeto durante o período de convivência, sendo este elo que uniu aquelas 

pessoas durante longo período, além de ter sido a personalidade do filho formada 

durante este período de convivência, como exemplo podemos citar o que o caso de 

“adoção a brasileira”, em que a pessoa registra como seu filho aquele que não é e, 

depois de longo período de afeto e convivência, não haveria meios para negar a 

filiação que se estabeleceu, que neste caso deve ser reconhecida pelo juiz ((FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 613). 

Por fim entende-se que a afetividade, estabeleceu-se como um determinante 

para o estabelecimento da filiação em todas as suas modalidades, sendo hoje 

possível a distinção entre pai e genitor, pois não têm a verdade genética primazia nas 

relações entre pais e filhos, sendo o amor os laços que verdadeiramente os unem. 

Assim buscou o direito estar atendo as constantes transformações sociais e a 

dinâmica das famílias, que não vivem de maneira estática, mas estão sempre 

modificando sua estrutura e forma de se relacionar. Passou-se a vislumbrar na 

afetividade um conceito capaz de exprimir duas espécies de filiação: a biológica e não 

biológica, que deram origem aos arranjos parentais que passam a serem ampliados, 

pois os filhos ganham não somente pais afetivos, mas avós e avôs, tios e tias, primos 

e primas, todos fazendo parte de sua existência. 
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CAPÍTULO III 

 

DA MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS JURÍDICOS 

 

3.1 CONCEITOS REFRENTES À MULTIPARENTALIDADE E POSICIONAMENTOS 

DOUTRINÁRIOS 

A multiparentalidade surge da possibilidade de reconhecimento dentro do 

campo jurídico da existência da parentalidade biológica em conjunto com a 

socioafetiva, sem que uma se sobreponha à outra, ou seja, sem hierarquia entre os 

laços de afeto e a verdade biológica.  

Dentro do conceito de multiparentalidade podemos defini-lo através da acepção 

ampla, restrita ou do sentido lato sensu. O sentido latu senso, consiste no 

reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, da existência de mais de um vínculo de 

parentalidade paterno ou materno que uma pessoa venha possuir, como por exemplo, 

nos casos em que uma pessoa possui dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai. 

Para a existência do conceito de multiparentalidade em acepção ampla, não basta 

que uma pessoa tenha dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, mas que 

configure também casos de biparentalidade homoafetiva, em que, não há distinções 

de gênero, está acepção ampla costuma ser a mais estudada no Brasil. Na acepção 

restrita, seu reconhecimento jurídico se dá pelo vínculo com mais de dois pais ou 

mães, ou seja, tal hipótese está reservada para pessoas que possuam mais de dois 

vínculos de parentalidade (SCHREIBER; LUSTOS, 2016, p. 855) 

Inicialmente, a multiparentalidade firmou-se dentro do campo do Direito de 

Família, no sentido de reconhecer que a parentalidade biológica e socioafetiva podem 

coexistir simultaneamente, principalmente pelo princípio constitucional de igualdade 

entre os filhos e dignidade da pessoa humana, como bem define Maurício Cavallazzi 

Póvoas, através do seu entendimento sobre a possibilidade de coexistência de dois 

vínculos parentais: 

“No que tange a possibilidade da coexistência de vínculos parentais afetivos 
e biológicos, essa se mostra perfeitamente viável e, mais do que apenas um 
direito, é uma obrigação constitucional na medida em que preserva direitos 
fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo, as já debatidas dignidade e 
afetividade da pessoa humana” (PÓVOAS,2012, p. 79). 
 

Algumas demandas dentro do Judiciário corroboraram para que a 

jurisprudência brasileira caminhasse no sentido do reconhecimento da 
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multiparentalidade e seus efeitos jurídicos. Os tribunais passaram a tecer algumas 

decisões no sentido de que a parentalidade biológica e socioafetiva podem coexistir, 

não sendo necessário ter uma hierarquia entre elas. Avançou assim a jurisprudência 

brasileira, que sustentou por longo período que o vínculo afetivo deveria prevalecer 

sobre a verdade biológica, sustentando o entendimento de que, nem sempre a 

verdade genética é fator essencial dentro do seio familiar, tendo em vista que a criança 

precisa simplesmente de alguém que cumpra as funções maternas ou paternas para 

se desenvolver plenamente. Nas palavras de Cristiano Cassetari (2017): 

“[...] a máxima ‘a parentalidade afetiva prevalece sobre a biológica’, 
consagrada pela jurisprudência em casos de negatória de paternidade, deve 
ter aplicação ponderada, pois acreditamos que ambas as espécies podem 
coexistir, formando, assim, a multiparentalidade” (CASSETARI, 2017, p. 113) 

 

Foi este também o posicionamento do STJ, com voto magistral do Ministro Luis 

Felipe Salomão em recurso especial de ação investigatória de paternidade e 

maternidade, ajuizada pela filha que vivia com pais socioafetivos em decorrência de 

“adoção à brasileira”, e que buscava o reconhecimento dos vínculos de parentalidade 

biológicos, neste caso em apreço foi reconhecido os vínculos biológicos independente 

do vínculo socioafetivo já estabelecido com os pais registrais, como se observa na 

referida decisão: 

Direito de família. Recurso especial. Ação investigatória de 
paternidade e maternidade ajuizada pela filha. Ocorrência da chamada 
“adoção à brasileira”. Rompimento dos vínculos civis decorrentes da filiação 
biológica. Não ocorrência. Paternidade e maternidade reconhecidos. 1. A tese 
segundo a qual a paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre a 
biológica deve ser analisada com bastante ponderação, e depende sempre 
do exame do caso concreto. É que, em diversos precedentes desta Corte, a 
prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em 
um contexto de ação negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral (ou 
por terceiros), situação bem diversa da que ocorre quando o filho registral é 
quem busca sua paternidade biológica, sobretudo no cenário da chamada 
“adoção à brasileira”. 2. De fato, é de prevalecer a paternidade socioafetiva 
sobre a biológica para garantir direitos aos filhos, na esteira do princípio do 
melhor interesse da prole, sem que, necessariamente, a assertiva seja 
verdadeira quando é o filho que busca a paternidade biológica em detrimento 
da socioafetiva. No caso de ser o filho – o maior interessado na manutenção 
do vínculo civil resultante do liame socioafetivo – quem vindica estado 
contrário ao que consta no registro civil, socorre-lhe a existência de “erro ou 
falsidade” (art. 1.604 do CC/02) para os quais não contribuiu. Afastar a 
possibilidade de o filho pleitear o reconhecimento da paternidade biológica, 
no caso de “adoção à brasileira”, significa impor-lhe que se conforme com 
essa situação criada à sua revelia e à margem da lei. 3. A paternidade 
biológica gera, necessariamente, uma responsabilidade não evanescente e 
que não se desfaz com a prática ilícita da chamada “adoção à brasileira” , 
independentemente da nobreza dos desígnios que a motivaram. E, do 
mesmo modo, a filiação socioafetiva desenvolvida com os pais registrais não 
afasta os direitos da filha resultantes da filiação biológica, não podendo, no 
caso, haver equiparação entre a adoção regular e a chamada “adoção à 
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brasileira”. 4. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido 
deduzido pela autora relativamente ao reconhecimento da paternidade e 
maternidade, com todos os consectários legais, determinando-se também a 
anulação do registro de nascimento para que figurem os réus como pais da 
requerente (REsp 1167993/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; 4ª Turma do 
STJ, j. 18.12.2012 e DJe 15.3.2013). 

 

Este reconhecimento jurídico na decisão em tela, mostrou uma evolução no 

entendimento dos tribunais, que caminhavam sempre com a tendência de valorizar 

mais o aspecto socioafetivo, afastando a verdade biológica, principalmente quando 

desprovida de liame socioafetivo. Tal prevalência não era benéfica nos casos de 

“adoção à brasileira”, onde o filho era o maior interessado em conhecer sua verdade 

biológica, sendo este um direito personalíssimo, neste caso, negar esta pretensão 

seria impor-lhe uma situação construída a margem da lei e sem sua aquiescência, 

como bem define. Nas palavras de Maria Berenice Dias (2015, p. 427) “Ainda que 

detenha o autor a posse de estado de filho, com relação ao pai registral, este fato não 

obsta a propositura da ação visando à descoberta da verdade biológica”. 

Contudo cumpre ressaltar que a pluriparentalidade ou multiparentalidade, não 

pode ser confundida com o direito que uma pessoa possui de descobrir sua filiação 

biológica (direito à ancestralidade), o que é definido pelo ECA, em seu art. 48, que 

garante tal direito, sem que, contudo, possa produzir efeitos de cunho patrimonial. O 

reconhecimento da multiparentalidade está relacionada ao reconhecimento dos feitos 

jurídicos, que são familiares e sucessórios, em relação aos envolvidos (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 619). 

A multiparentalidade nasce da evolução do Direito de Família que passou a 

tutelares novas possibilidades de relações familiares, dando maior liberdade de 

constituição de novos arranjos de famílias, caracterizadas essencialmente pela 

realização pessoal de cada indivíduo. Justificando assim, a sua própria existência, a 

fim de proporcionar a dignidade de seus membros, bem como seu desenvolvimento 

pleno, que se torna viabilizado por laços afetivos inseridos de maneira concreta. 

Sobretudo, em relação as famílias recompostas, que trazem suas proles de outras 

relações familiares, para uma convivência diária entre pai/mãe afim e filho, que 

exercem de fato o exercício do poder parental, através do educar, cuidar, assistir, que 

são requisitos necessários para a caracterização da parentalidade (TEIXEIRA; 

RODRIGUES,2010, p. 202-203). 

Neste sentido conceitua Nelson Sussumu Shikicima:  
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 “a multiparentalidade é um avanço do Direito de Família, tendo em vista que 
efetiva o princípio da dignidade da pessoa humana de todas as pessoas 
envolvidas, demostrando que a afetividade é a principal razão do 
desenvolvimento psicológico, físico e emocional” (SHIKICIMA, 2014.p. 73). 

 

Pela teoria da pluriparentalidade, o fato de existência de um vínculo de filiação 

socioafetivo não eliminaria a possibilidade concomitante com a filiação biológica, pois 

os critérios para a definição dos vínculos de filiação seriam diferentes, possibilitando 

que coexistam simultaneamente. Este é o entendimento de Renata Barbosa de 

Almeida e Walsir Edson Rodrigues, pioneiros no posicionamento favorável, 

sustentado o seguinte argumento: “Parece permissível a duplicidade de vínculos 

materno e paterno-filiais, principalmente quando um deles for socioafetivo e surgir, ou 

em complementação ao elo biológico ou jurídico pré-estabelecido, ou 

antecipadamente ao reconhecimento de paternidade ou maternidade biológica 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR apud FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 617). 

Ainda em relação aos fundamentos para a multiparentalidade temos a 

importante teoria criada pelo Promotor de Justiça gaúcho Belmiro Pedro Welter, 

chamada de teoria tridimensional do Direito de Família,que compreende o ser humano 

como um ser tridimensional, sendo a um só tempo, biológico, afetivo e ontológico, 

possibilitando assim, o estabelecimento de três vínculos paternos e maternos, de cada 

pessoa, como bem define o autor: 

                    “[...] a compreensão do ser humano não é efetivada somente 
pelo comportamento com o mundo das coisas (mundo genético), como até 
agora tem sido sustentado pela cultura jurídica do mundo ocidental, mas 
também pelo modo de ser-em-família e em sociedade (mundo afetivo) e pelo 
próprio de modo de se relacionar consigo mesmo (mundo ontológico).No 
século XXI, é preciso reconhecer que a família não é formada como outrora, 
com a finalidade de procriação, mas, essencialmente, com a finalidade de 
constituição democrática, afastando-se conceitos prévios, principalmente 
religiosos, na medida em que a família é linguagem, diálogo,  conversação 
infinita  e modos de ser-no-mundo-genético, de ser-no-mundo- (des) afetivo 
e de ser-no-mundo-ontológico” ( WELTER apud FARIAS; ROSENVALD, 
2017, p. 617). 

 

Para Maurício Cavallazzi Póvoas (2012) em casos de situações específicas que 

existam uma realidade biológica e afetiva, sem que haja hierarquia entre elas, não há 

necessidade de se fazer uma escolha entre um dos genitores, sendo a 

multiparentalidade uma solução adequada e justa. Neste caso, tanto o pai biológico 

como o pai afetivo seriam registrados como genitores com todas as consequências 

decorrentes desta filiação. 
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Neste sentido entende-se que o papel social do pai e da mãe não devem ser 

considerados pelos fatores meramente biológicos, pois tal função deve ser exercida 

pensando no bem-estar e desenvolvimento dos filhos menores conjuntamente, pelo 

fato de existirem muitos casos de pluralidade de pais, que participam da vida diária 

dos filhos, exercendo as tarefas inerentes do poder parental. Nestes casos, é possível 

o reconhecimento de duas maternidades ou paternidades, em especial tratando-se de 

casos de vínculo biológico e socioafetivo, no qual este surgiu antes ou para sua 

complementação (ALMEIDA apud DIAS; GRAMSTRUP, 2016, p. 75). 

A multiparentalidade pode se estabelecer de diversas possibilidades de 

vínculos de filiação, sendo muito comum nos casos das famílias recompostas, que 

surgem da desconstituição de um núcleo familiar e a formação de novas famílias 

reconstituídas. Nestes casos, surgem relações de padrastio e madrastio, que 

assumem efetivamente a guarda do menor, que acaba sendo adotado afetivamente 

pelo cônjuge do genitor, sendo neste caso, imperioso o reconhecimento de uma nova 

parentalidade, a qual pode ser incluída no assento de nascimento da criança. 

As famílias contemporâneas possuem novas conjecturas, e no que tange a 

multiparentalidade, está é uma nova alternativa para a proteção jurídica de novos 

arranjos familiares existentes, como bem esclarece Débora Mayane de Ávila Batista: 

“A multiparentalidade é uma alternativa de tutela jurídica para o 
fenômeno da liberdade de desconstituição familiar e formação de famílias 
reconstituídas. Assim, caso sejam rompidos os vínculos afetivos ou 
biológicos, o menor terá mecanismos para garantir seus direitos 
fundamentais, preservando seu desenvolvimento pleno, gerando os mesmos 
efeitos do parentesco” (BATISTA apud DIAS; GRAMSTRUP, 2014, p. 75). 

 

Historicamente, o Direito das Famílias foi arquitetado com base no casamento, 

como modelo único de formação de um núcleo familiar. Tal modelo passou por 

transformações, decorrentes principalmente, da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que passou a reconhecer no ordenamento jurídico todas as formas de 

entidades familiares, dando possibilidades para o reconhecimento das famílias 

recompostas (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 89). 

As famílias recompostas ou reconstituídas são um novo modelo de família 

contemporânea, marcadas essencialmente pela formação de novas relações 

familiares, que originam novos laços de afinidade entre os cônjuges e seus filhos, que 

passam consequentemente a serem parentes afins, fruto unicamente um novo modelo 

familiar, pautado sem dúvida nos vínculos de afeto, como bem conceitua Cecilia 

Grosman e Irene Martínez Alcorta: 
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“Sem dúvida, o acolhimento do afeto como mola propulsora da família 
contemporânea e o reconhecimento da pluralidade de entidades familiares 
(rompendo a unicidade matrimonial de tempos pretéritos, pouco saudosos), 
assim, revelam um novo momento de inclusão da pessoa humana, vencendo 
a frieza e a diferença dos antigos conceitos de madrasta, como vilã cruel 
(como não se lembrar dos contos infantis da Cinderela e da Branca de Neve) 
e enteado como um filho de segunda classe (GROSMAN; ALCORTA apud 
FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 89). 

 

Maria Berenice Dias destaca ainda os casos de reprodução assistida, que 

segundo seu entendimento também são casos de pluriparentalidade ou 

multiparentalidade, pois nestes casos tanto quem gesta em substituição, como os 

doadores de material genético, geram vínculos de filiação, conforme descreve: 

“Todas as novas possibilidades de concepção geneticamente assistidas 
contam com a participação de mais pessoas no processo reprodutivo. Quer 
os doadores de material genético, quer quem gesta em substituição e acaba 
por dar à luz, todos geram vínculos com a criança que nasce com sua 
interferência. Assim, não mais se pode dizer que alguém só pode ter um pai 
e uma mãe. É possível que pessoas tenham vários pais. Identificada a 
pluriparentalidade ou multiparentalidade, é necessário reconhecer a 
existência de múltiplos vínculos de filiação” (DIAS, 2015, p. 409). 

 

Para Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald (2017) a pluriparentalidade 

não diz respeito a possibilidade de determinação de filiação entre pessoas do mesmo 

sexo, como nos casos de adoção por casal homoafetivo, a pluriparentalidade não diz 

respeito a tal possibilidade, pois nestes casos, a que se falar em multipaternidade, 

pois se estabelecerá um vínculo entre o filho e duas pessoas configurando como pais 

ou como mães. Entende-se, portanto, que a tese de pluriparentalidade diz respeito ao 

reconhecimento da multiplicidade de vínculos paternos ou maternos, permitindo mais 

de dois vínculos. 

 

3.2 O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS EM RELAÇÃO A 

MULTIPARENTALIDADE  

O reconhecimento jurídico da multiparentalidade só foi possível após alguns 

julgados reconhecerem a possibilidade da coexistência de dois vínculos de 

parentalidade, o que já era discutido por muitos doutrinadores que, se manifestavam 

passíveis para tal entendimento. Sobre tal reconhecimento Carlos Roberto Gonçalves 

já entendia que: 

“O deferimento da multiparentalidade deve ser reservado para situações 
especiais, de absoluta necessidade de harmonização da paternidade ou 
maternidade socioafetivas e biológicas, pelo menos até que a jurisprudência 
tenha encontrado, com o passar dos anos, solução para as consequências 
que fatalmente irão advir dessa nova realidade, especialmente a repercussão 
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que a nova situação irá trazer, por exemplo, nas questões relacionadas com 
o direito a alimentos e sucessórios entre novos parentes, cujo quadro fica 
bastante ampliado, bem como os direitos de convivência, de visita, de guarda 
e de exercício do poder familiar, entre outros” (GONÇALVES, 2015, p.316) 
 

 Aos poucos os tribunais caminharam no sentido de efetivação de tal 

entendimento, mas ressalta-se que tais decisões ocorreram com a análise do caso 

concreto, tendo em vista que em muitos casos negou-se provimento para o pedido de 

duplo vínculo de parentalidade, entendo que tratava-se de puro interesse patrimonial, 

como nos casos de pedido reconhecimento da multiparentalidade post mortem, com 

o fim exclusivo de recebimento de herança. 

Na esteira do reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família- IBDFAM, aprovou em de novembro de 2013, durante 

o IX Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado em Araxá/MG, 20 

Enunciados Programáticos, sendo o de n. 09. “A multiparentalidade gera efeitos 

jurídicos”, importante fundamento para a criação de doutrina e jurisprudência sobre a 

multiparentalidade2. 

  Dentro dos tribunais ocorrem incialmente posicionamentos no sentido de não 

reconhecimento da existência de dois vínculos parentalidade, como podemos 

observar no julgado em recurso de Apelação, do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, com relatoria do Desembargador Claudir Fidélis Faccenda: 

Apelação cível. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Efeitos 
meramente patrimoniais. Ausência de interesse do autor em ver 
desconstituída a paternidade registral. Impossibilidade jurídica do pedido. 
Considerando que o autor, embora alegue a existência de paternidade 
socioafetiva, não pretende afastar o liame parental em relação ao pai 
biológico, o pedido configura-se juridicamente impossível, na medida em que 
ninguém poderá ser filho de dois pais. Impossibilidade jurídica do pedido 
reconhecida de ofício. Processo extinto. Recurso prejudicado (TJRS; 
Apelação Cível 70027112192; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Claudir Fidélis 
Faccenda; j. 2.4.2009). 

 

Contudo, apesar da decisão acima exposta, acabaram por surgir mais 

posicionamentos jurisprudenciais caminhando para o sentido de ser possível que uma 

pessoa possua dois vínculos paternos ou maternos-filiais, do que de não ser possível, 

cabendo sempre a análise pelo magistrado do caso concreto, pois em muitos casos 

os tribunais reconheceram também que, verdadeiramente tal pedido buscava apenas 

interesse patrimonial sucessório (CASSETARI, 2017,p. 114). 

                                                      
2  Enunciados do IBDFAM são aprovados. Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM. Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/noticias/5194/Enunciados+do+IBDFAM. Acesso: 20/04/2018. 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/5194/Enunciados+do+IBDFAM
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Em alguns estados  brasileiros os tribunais manifestaram-se favoráveis ao 

reconhecimento de dois vínculos parentais , como observa-se em decisão dada pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a mesma relatoria do desembargador 

Claudir Fidélis Faccenda, reconhecendo a possibilidade da filha em ação de 

investigação de paternidade buscar o reconhecimento da filiação biológica mesmo 

tendo ela pai registral, com fundamento no que dispõe o art. 227, § 6, da Constituição 

Federal e ainda levando em consideração a teoria tridimensional de Belmiro Welter. 

Foi decidido que “Nem a paternidade socioafetiva e nem a paternidade biológica 

podem se sobrepor uma à outra”, vejamos na ementa: 

Apelação cível. Ação de investigação de paternidade. Presença da relação 
de socioafetividade. Determinação do pai biológico através do exame de 
DNA. Manutenção do registro com a declaração da paternidade biológica. 
Possibilidade. Teoria tridimensional. Mesmo havendo pai registral, o filho tem 
o direito constitucional de buscar sua filiação biológica (CF, § 6º do art. 227), 
pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O estado de filiação é a 
qualificação jurídica da relação de parentesco entre pai e filho que estabelece 
um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados. Constitui-
se em decorrência da lei (artigos 1.593, 1.596 e 1.597 do Código Civil, e 227 
da Constituição Federal), ou em razão da posse do estado de filho advinda 
da convivência familiar. Nem a paternidade socioafetiva e nem a paternidade 
biológica podem se sobrepor uma à outra. Ambas as paternidades são iguais, 
não havendo prevalência de nenhuma delas porque fazem parte da condição 
humana tridimensional, que é genética, afetiva e ontológica. Apelo provido 
(TJRS; Apelação Cível 70029363918; 8ª Câmara; Rel. Des. Claudir Fidélis 
Faccenda; j. 7.5.2009). 

 
 

A decisão proferida pelo tribunal gaúcho mostrou que o reconhecimento da 

multiparentalidade depende sempre do caso concreto, pois há casos em que o pedido 

demostra com clareza a intenção daquele que busca o duplo reconhecimento dos 

vínculos parentais. Sendo possível que em casos de “adoção à brasileira”, por 

exemplo, quando se busca o conhecimento da verdade biológica, a decisão leve em 

consideração a paternidade socioafetiva construída pela “adoção à brasileira” não 

podendo esta ser desconstituída, nem tampouco anulado o registro de nascimento, 

cabendo, porém, nestes casos, o reconhecimento pelo julgador do vínculo 

socioafetivo em concomitância com o biológico. 

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Maranhão, como observa-se na 

ementa abaixo: 

Apelação cível. Ação de investigação de paternidade. Indeferimento de 
pedido de contraprova. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de 
comprovação de vício na produção do exame de DNA. Agravo retido 
improvido. Adoção à brasileira. Paternidade socioafetiva × biológica. 
Prevalência da paternidade socioafetiva e da relação familiar construída ao 
longo de 27 anos. Provimento do apelo. I – Embora se leve em consideração 
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a existência de margem de erro, mesmo que mínima, pode a parte impugnar 
o DNA, mas para que seja deferida, é necessário apresentar motivos sérios, 
substanciais, que realmente permitam pôr em dúvida o resultado obtido, na 
medida em que o mero inconformismo da parte com o resultado do laudo 
pericial não é razão suficiente para que seja determinada a sua repetição. 
Agravo retido improvido. II – Comungo com as correntes doutrinárias que 
entendem que a “adoção à brasileira” não pode ser desconstituída após 
vínculo de socioafetividade. Ao longo de vários anos, conforme afirmação da 
própria autora, considerou o Sr. J. E. como pai, ou seja, por 27 anos viveram 
uma perfeita relação de pai e filha e pelo simples fato de não ser o pai 
biológico da autora, após a morte, automaticamente o intitulou de padrasto, 
desconsiderando por completo a relação familiar havida entre eles. III – Não 
há razões nos autos que levem a justificar a nulidade do registro de 
nascimento. A intenção da autora é apenas de ter o nome de seu verdadeiro 
pai biológico em seu assento. Há de se ressaltar que o Sr. J. E., por livre e 
espontânea vontade, demonstrou e efetivou o interesse em ter a Apelada 
como filha. Não havendo nenhum erro ou coação para tal atitude que 
justifique a anulação do registro (precedente do Superior Tribunal de Justiça). 
IV – Apelo provido (TJMA; Apelação Cível 002444/2010; Rela. Desa. Nelma 
Celeste Souza Silva Sarney Costa; j. 22.6.2010). 

 

Com fundamento no princípio do melhor interesse da criança, alguns julgados 

posicionaram-se no sentido de admitir a existência de dois vínculos de parentalidade, 

mostrando ser possível a admissão da multiparentalidade. Neste sentido a decisão a 

abaixo citada, de origem do Tribunal de Justiça de Roraima, no Acre, mostrava a 

possibilidade de existência de dois vínculos parentais, conforme ementa, vejamos: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO 
DE REGISTRO DE NASCIMENTO. EXAME DE DNA. PAI BIOLÓGICO QUE 
VINDICA ANULAÇÃO DO REGISTRO DO PAI REGISTRAL. EXCLUSÃO DO 
NOME DO PAI REGISTRAL. INOVAÇÃO 31 RECURSAL. INCLUSÃO DO 
PAI BIOLÓGICO SEM PREJUÍZO DO PAI REGISTRAL. INTERESSE MAIOR 
DA CRIANÇA. FAMÍLIA MULTIPARENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. 1. Resguardando o melhor 
interesse da criança, bem como a existência de paternidade biológica do 
requerente, sem desconsiderar que também há paternidade socioafetiva do 
pai registral, ambas propiciadoras de um ambiente em que a menor pode 
livremente desenvolver sua personalidade, reconheço a paternidade 
biológica, sem, contudo, desfazer o vínculo jurídico oriundo da paternidade 
socioafetiva. 4. Recurso provido na parte em que foi conhecido para reformar 
a sentença. (TJ-RR - AC: 0010119011251, Relator: Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Data de Publicação: DJe 29/05/2014) . 

 

O mesmo posicionamento ocorreu em decisão proferida no Distrito Federal, 

com reconhecimento da multiparentalidade, conforme observa-se: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
PATERNIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 
PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. PATERNIDADE 
REGISTRAL E AFETIVA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. 
MULTIPARENTALIDADE. 1. [...]. 2. O direito de família deve ser sempre 
regulamentado em face dos interesses do menor, vulnerável na relação 
familiar, a fim de lhe propiciar bem-estar e bom desenvolvimento não somente 
físico, mas moral e psicológico, elementos integrantes da dignidade da 
pessoa humana, princípio fundamental do ordenamento jurídico pátrio. 3. O 
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mero vínculo genético, por si só, não é suficiente para afastar a paternidade 
de cunho afetiva. Em algumas situações, a filiação afetiva pode-se sobrelevar 
à filiação biológica, em razão da relação de carinho e afetividade construída 
com o decorrer do tempo entre pai e filho. 4. Há que se enaltecer a 
importância da convivência tanto materna quanto paterna, ao passo em que 
o direito do menor de conviver com seu pai afetivo mostra-se de fundamental 
relevância para o desenvolvimento e formação da criança, máxime quando 
inexiste qualquer motivo que não a recomende. 5. O reconhecimento da 
paternidade biológica fundamentado em exame de DNA, sobretudo, em caso 
de o pai biológico haver incidido em erro quanto à verdadeira paternidade 
biológica da criança, merece ser reconhecida quando o pai demonstra 
interesse em exercer o seu papel em relação ao filho, dispensando-lhe 
cuidado, sustento e afeto. 6. O conceito de multiparentalidade exsurge, pois, 
como uma opção intermediária em favor do filho que ostenta vínculo de 
afetividade com o pai afetivo e com o pai registral, sem que se tenha de 
sobrepor uma paternidade à outra. Não há critério que possa definir 
preferência entre as duas formas de paternidade, sobretudo, quando há 
vínculo afetivo do menor tanto com o pai registral, como em relação ao pai 
biológico. 7. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento aos apelos (TJ-
DF - APC: 20130610055492, Relator: 32 FLAVIO ROSTIROLA, Data de 
Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 
DJE : 16/02/2016 . Pág.: 171) . 

 

No caso em tela, destaca-se as palavras do relator Flavio Rostirola “O conceito 

de multiparentalidade exsurge, pois, como uma opção intermediária em favor do filho 

que ostenta vínculo de afetividade com o pai afetivo e com o pai registral, sem que se 

tenha de sobrepor uma paternidade à outra”. Tal decisão mostra os tribunais atentos 

a realidade já existente, de uma relação concomitante de filiação entre o pai biológico 

e socioafetivo.  

Houveram casos de reconhecimento da necessidade de coexistência de 

parentalidade biológica e afetiva em respeito à memória da mãe falecida, como 

observa-se na ementa abaixo: 

MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade 
Biológica Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do 
parto, e de sua família - Enteado criado como filho desde dois anos de 
idade. Filiação socioafetiva que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e 
decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, 
aliado ao afeto e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de 
forma a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes 
- A formação da família moderna não-consanguínea tem sua base na 
afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
solidariedade Recurso provido(TJ-SP - APL: 64222620118260286 SP 
0006422-26.2011.8.26.0286, Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data 
de Julgamento: 14/08/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 14/08/2012). 

A sensível decisão em apreço veio do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 

relatoria do Desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, que deu provimento ao 

Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida pelo juiz Cássio Henrique 

Dolce de Faria, da 2ª Vara Cível da Comarca de Itu/ SP, que julgou parcialmente 
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procedente a ação declaratória de maternidade socioafetiva cumulada com 

retificação de assento de nascimento, apenas para incluir no assento de nascimento 

do requerente o patronímico da coautora, porém, afastando o reconhecimento da 

filiação socioafetiva. Em inicial constava que o autor perdeu sua mãe biológica três 

dias após o parto, em decorrência de acidente vascular cerebral, e que seu pai 

conheceu a requerente, e se casaram, quando a criança tinha apenas dois anos, 

sendo criado como filho por ela, com quem convivia até o presente.  

Para a decisão o julgador usou como fundamento o que já foi decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando reconheceu a possibilidade de adoção por duas 

mulheres, diante da existência de “fortes vínculos afetivos” (Resp. 889852/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 

10/08/2010), e, assim, da mesma forma, no caso específico, não se pode negar a 

pretensão, de reconhecimento da maternidade socioafetiva, preservando-se a 

maternidade biológica. Deu-se provimento para o recurso para declarar a 

maternidade socioafetiva da requerente, que passou a constar no assento de 

nascimento do enteado, sem prejuízo concomitantemente com a maternidade 

biológica (CASSETARI, 2017, p. 113). 

 

3.3   O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE PELO STF ATRAVÉS 

DA ANÁLISE DA REPERCURSSÃO GERAL 622  

O tema multiparentalidade chegou até a Suprema Corte brasileira por 

intermédio do Recurso Extraordinário (RE) 898.060SC, que foi julgado em sessão 

Plenária realizada no dia 21 de setembro de 2016, com relatoria do Ministro Luiz 

Fux, sendo negado provimento pelos ministros pela maioria dos votos do Recurso 

interposto por pai biológico que recorria contra acórdão que estabeleceu sua 

paternidade, com efeitos patrimoniais, independentemente do vínculo  estabelecido 

pelo filho com o pai socioafetivo, conforme ementa abaixo: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE 
PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. PARADIGMA DO 
CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO 
CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO 
CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 
1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO 
DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO à BUSCA DA FELICIDADE. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO 
DO ORDENAMENTO JURÍDICO - POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉ -
CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE 
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ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3 º, CRFB) E 
FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4 º, CRFB). VEDAÇÃO à 
DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO 
(ART. 227, § 6 º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU 
AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. 
MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO 
CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO 
DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7 º, CRFB). RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A 
CASOS SEMELHANTES. 

 
O referido Recurso Extraordinário analisou o tema 622 da Repercussão geral 

com o seguinte tema: Prevalência da paternidade socioafetiva e detrimento da 

paternidade biológica. Firmando-se a seguinte tese “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”. 

O relator, ministro Luiz Fux, considerou que não há impedimentos para o 

reconhecimento simultâneo da paternidade biológica e socioafetiva pelo 

ordenamento jurídico, considerando que pelo princípio da paternidade responsável, 

os vínculos afetivos ou biológicos devem ser acolhidos pela legislação, pois o 

reconhecimento de novos modelos familiares diversa da acepção tradicional não 

autoriza escolha entre a filiação afetiva ou biológica, quando o que se têm pelo 

melhor interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os vínculos 

de parentalidade. 

Ainda segundo tese fixada a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, 

§ 3º, reconhece em caráter meramente exemplificativo como legítimos os modelos 

de famílias independente de casamento, como no caso da união estável e a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada 

“família monoparental” (art.226, § 4º), além de enfatizar que são vedadas quaisquer 

tipos de descriminação referente as espécies de filiação dissociadas do matrimônio 

(art. 227, § 6º), merecendo equivalência de tutela diante da lei, sem qualquer tipo de 

hierarquia entre elas.  

Destacou-se ainda que o indivíduo não pode jamais ser mero instrumento de 

consecução das vontades dos governantes, portanto, a busca pela felicidade 

protege o ser humano das tentativas do Estado de enquadrar a realidade familiar 

vivida por cada pessoa em modelos pré-concebidos. 

A decisão da Suprema Corte em reconhecer a compatibilidade da 

pluriparentelidade de vínculos parentais gerou efeitos jurídico próprios que não se 
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restringem apenas no campo do Direito de Família, mas estende-se para outros 

ramos, como o Direito Sucessório. Adequou-se  o STF ao que já é vastamente visível 

dentro das famílias brasileiras, pois a família é um núcleo cultural e social e está em 

constantes transformações, assim, entende-se que valores morais antiquíssimos 

não podem mais permear nosso sistema jurídico, tento em vista que, a família 

constitucionalmente possui total proteção do Estado, bem como a criança e o 

adolescente, como bem define o princípio do melhor interesse da criança e dignidade 

da pessoa humana, que são a base para todas as regras normativas referentes a 

família e infância e juventude. Assim passado o período odioso de descriminações 

e classificações que sofreram os filhos, bem como aquelas famílias que viviam 

marginalizadas por não viverem um matrimônio civil e religiosamente constituído, 

avançou muito o Direito em tutelar todas as formas de família e todos os meios de 

convivência, pois os laços de afetividade são sem dúvida o liame de toda relação. 

 

3.4 O RECONHECIMETO DA MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS 

JURÍDICOS 

O reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) em tese jurídica firmada com a análise da Repercussão Geral 622, trouxe 

algumas indagações, que ainda estão sendo debatidas pela doutrina e 

jurisprudência pátria, tendo em vista, que se trata de decisão recente o que gera 

algumas problemáticas, pois na pratica tal realidade pode gerar um excesso de 

demandas com pedidos meramente  patrimoniais. 

A multiparentalidade está reconhecida juridicamente, mas para que gere os 

efeitos jurídicos decorrentes de sua existência, dependerá de comprovação da 

existência da simultaneidade dos vínculos parentais, cabendo portanto, ao 

interessado esse ônus da prova, que deverá ser feita nas vias ordinárias, vedada 

sua discussão em sede de recurso especial ou extraordinário, para Superior Tribunal 

de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, em decorrência da vedação de 

recurso extraordinário para simples reexame de prova, contida Súmula 279 do STF  

e do enunciado da Súmula 7 também da Corte Superior. Desta forma a matéria só 

será apreciada na Corte Superior para fins de revisão, ou reafirmação, da tese 

jurídica já firmada (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 619) 

Sendo assim, demostrada a existência da pluriparentalidade, passaram a 

decorrer todos os efeitos jurídicos desta relação de filiação, sendo de natureza 
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existencial ou patrimonial, tais quais: direito ao registro civil de nascimento do filho 

com os nomes de todos seus pais, bem como o direito sucessório, e os efeitos de 

parentesco e guarda compartilhada e visitação, como também a possibilidade de 

cobrança de alimentos em caráter recíproco  (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 619). 

Neste sentido, é crescente os posicionamentos preocupantes em relação aos 

problemas práticos relacionados ao fenômeno da multiparentalidade no Direito de 

Família e Sucessões.  

 

3.4.1 Direito registral 

Após o reconhecimento da multiparentalidade pela Suprema Corte, ocorreu 

mais um avanço tange o registro dos vínculos parentalidade. A Corregedoria 

Nacional de Justiça, publicou o Provimento n. 63, em 14 de novembro de 2017, 

instituindo modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a 

serem adotados pelos ofícios de registro civil de pessoas naturais, dispondo sobre 

o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade 

socioafetiva, e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos 

filhos havidos da reprodução assistida. Tal provimento estabeleceu que os novos 

modelos de certidões deveriam estar implementados com data de 1 de janeiro de 

2018. 

Foi disposto no art. 14 do Provimento que “o reconhecimento da paternidade 

ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não 

implicará o registro de mais de dois pais ou de duas mães no campo FILIAÇÃO no 

assento de nascimento”. Sendo assim, através do referido Provimento, passou a ser 

possível que a filiação socioafetiva seja reconhecida diretamente em cartório, não 

sendo necessário o afastamento da filiação biológica, para tanto exigisse a anuência 

dos pais biológicos se o filho for menor de 12 anos de idade. 

Diante de tamanha inovação em relação ao reconhecimento voluntário da 

filiação socioafetiva em assento de registro civil, além de dois vínculos paternos ou 

maternos, cabe algumas ponderações, como bem observa Rolf Madaleno (2016) em 

sua indagação quanto aos limites que devem ser impostos a essa situação: 

“[...] porquanto a plúrima filiação se tornaria um campo fértil para a habilitação e 
ingresso do registro de filiação socioafetiva de todos os “pais”, que tivessem 
desenvolvido com a mãe do infante uma convivência estável e construído uma relação 
de padrasto com o menor” (MADALENO, 2016, p. 492). 
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Para o autor a filiação multiparental não deve ser uma solução pacífica para 

todos os casos e livres reivindicações.  

Em entrevista dada ao Instituto de Direito de Família, Zeno Veloso, diretor 

nacional do Instituto, salienta em relação ao disposto no Provimento no art. 14 no 

sentido de que “Precisamos observar o art. 14 onde consta a expressão “mais de 

dois”, que significa três ou quatro, mas inclui o dois. Logo, no meu entendimento, o 

que este Provimento não quer é uma multiparentalidade excessiva, de três ou quatro 

pais, mas está admitindo que haja sim dois pais ou duas mães”.3 

Para Ricardo Calderón, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM), o Provimento ainda enseja debates na comunidade jurídica, pois 

segundo seu entendimento, o Provimento não autoriza expressamente o 

reconhecimento da multiparentalidade diretamente nos ofícios de registro civil.4 

Cumpre ressaltar no que tange aos casos de apenas acréscimo de sobrenome 

de padrasto ou madrasta, que já havia sido acolhida orientação jurisprudencial, com 

edição a Lei n. 11.924/09, acrescentando o § 8 º ao art. 57 da Lei n. 6.015/73- Lei de 

Registros Públicos, com expressa afirmação de que “o enteado ou enteada, poderá 

havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2 º e 7º deste artigo, poderá requerer 

ao juiz competente que, no registro de nascimento seja averbado o nome de família 

de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, 

sem que haja prejuízo de seus apelidos de família”. Desta feita, exige-se autorização 

judicial, com a intervenção do Ministério Público, sem que este requerimento venha 

prejudicar o vínculo biológico, que continuará existente, assim como os direitos de 

reclamar alimentos, herança e demais efeitos jurídicos pertinentes. Em relação o 

enteado, este não caberá qualquer pedido de alimento ou herança do padrasto ou 

madrasta, sendo neste caso, apenas para mero reconhecimento de afeto existente 

desta relação (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 91).  

 

3.4.2 Direito Sucessório 

                                                      
3 Entrevista dada ao site IBDFAM sobre o Provimento que autoriza o reconhecimento da 

socioafetividade em 

cartórios.Disponívelem:http://www.ibdfam.org.br/noticias/6504/Especialistas+avaliam+Provimento+qu

e+autoriza+reconhecimento+da+socioafetividade+em+cart%C3%B3rios. Acessado em: 15 de maio de 

2018. 

4 Ibidem, mesma página. 
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Outra problemática que o reconhecimento da multiparentalidade trouxe está no 

campo do Direito Sucessório, sendo este um dos mais preocupantes entre os 

doutrinadores familiaristas. 

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017) “A 

multiparentalidade serve para situações atípicas, com o propósito de garantir a 

isonomia filiatória, e não para permitir a livre escolha de pais, movidos por vantagens 

econômicas”. De acordo com seu entendimento, a possibilidade de filho socioafetivo 

buscar sua filiação biológica somente para fins sucessórios, deve ser vedada, pois 

reclamar a herança de pai biológico com quem nunca manteve nenhuma 

aproximação, parece ser uma desvirtuação do instituto da pluriparentalidade (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 619). 

Existem casos em que se têm observado que há abuso de direito e perceptível 

interesse meramente patrimonial, como nos casos de reconhecimento de 

multiparentalidade post mortem, com fim exclusivo de recebimento de herança. Fato 

este que chegou até o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, 

contra Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou 

improcedente a Apelação para reconhecimento de vínculo biológico e garantia de 

direitos sucessórios. 

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, foi no sentido de que existia 

interesses exclusivamente patrimoniais, pois o autor, então, com 61 anos  de idade, 

foi durante toda sua vida criado por pai socioafetivo, sendo por este registrado, tendo 

também recebido sua parte sucessória após a morte de seu pai registral e, que, 

sabendo que tinha pai biológico nunca vindicou qualquer investigação de paternidade, 

contudo, após longo anos, resolveu pleitear tal reconhecimento do pai biológico, que 

encontrava-se já com 90 anos de idade, vindo a falecer antes mesmo de ser citado. 

O Recurso de Apelação foi desprovido e em análise de Recurso Especial, foi recebido 

o pedido de reconhecimento da verdade genética e todos os efeitos jurídicos, bem 

como os patrimoniais conforme se extrai da seguinte ementa: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO. IGUALDADE 
ENTRE FILHOS. ART. 227, § 6º, DA CF/1988. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO 
BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. DESCOBERTA POSTERIOR. EXAME DE 
DNA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. GARANTIA. 
REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. No que se refere ao Direito de Família, a 
Carta Constitucional de 1988 inovou ao permitir a igualdade de filiação, 
afastando a odiosa distinção até então existente entre filhos legítimos, 
legitimados e ilegítimos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal). 2. O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 898.060, 
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com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as 
paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação 
apta a ensejar a hierarquização dos vínculos. 3. A existência de vínculo com 
o pai registral não é obstáculo ao exercício do direito de busca da origem 
genética ou de reconhecimento de paternidade biológica. Os direitos à 
ancestralidade, à origem genética e ao afeto são, portanto, compatíveis. 4. 
O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem 
nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. 5. Diversas 
responsabilidades, de ordem moral ou patrimonial, são inerentes à 
paternidade, devendo ser assegurados os direitos hereditários decorrentes 
da comprovação do estado de filiação. 6. Recurso especial provido.(STJ - 
REsp: 1618230 RS 2016/0204124-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 10/05/2017). 

 

Entendeu o relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que o vínculo 

socioafetivo existente entre o autor e o seu pai registral, não eximia o direito da busca 

pela verdade biológica, tendo além do direito ao reconhecimento de sua 

ancestralidade, todos os efeitos patrimoniais inerentes ao vínculo genético.Com 

fundamento na tese fixada pelo STF (tema 622) e o disposto no art. 226 § 6º da 

Constituição Federal, entendeu-se que “A pessoa criada e registrada por pai 

socioafetivo não precisa, portanto, negar sua paternidade biológica, e muito menos 

abdicar de direitos inerentes ao seu novo status familiae, tais como os direitos 

hereditários”, sendo assim, foi dado provimento ao recurso especial. 

Tal posicionamento de reconhecimento de multiparentalidade post mortem, 

tem sofrido críticas por doutrinadores pátrios, que entendem que está legitimidade 

tende a ser uma monetarização dos relacionamentos familiares, como posiciona-se 

Rolf Madaleno, concernente ao tema: 

“Os tribunais têm enfrentado ações sucessórias que bem refletem nessas 
situações a monetarização dos relacionamentos familiares, quando os filhos 
socioafetivos investigam a paternidade biológica de pai morto com o intuito 
de sucessão, o que reputo vetado pela aplicação inversa do parágrafo 
único, do artigo 1.609 do Código Civil e parágrafo único, do artigo 26 do 
ECA, sendo curioso constatar que estes investigantes da verdade biológica 
não vexam de abdicar da sua longa história e trajetória da dinâmica vida 
socioafetiva para abocanhar uma herança e os tribunais, que 
estranhamente deferem a procedência ou prevalência da verdade genética 
em detrimento da realidade socioafetiva” (MADALENO, 2017, p. 492). 

 

O direito ao reconhecimento da multiparentalidade permeia caminhos que 

podem ser nefastos em alguns casos, cabendo ao magistrado atuar com extrema 

ponderação, pois os efeitos patrimoniais deste reconhecimento, podem ser 

cabalmente desvirtuados.  
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3.4.3 Direito a alimentos e guarda compartilhada 

Reconhecida a multiparentalidade um dos efeitos jurídicos passa a ser também 

o dever de alimentos para os dois vínculos paternos ou maternos filiais, sendo este 

dever recíproco, cabendo aos filhos o dever de ajudar e amparar seus pais na velhice, 

carência ou enfermidade, conforme disposto no art. 229 do texto constitucional. Neste 

sentido, de acordo com o art. 1.696 do Código Civil, o dever de prestar alimentos será 

recíproco extensivo a todos os ascendentes podendo um pai ou mãe socioafetiva 

propor ação de alimentos pedindo o cumprimento de tal obrigação ao seu filho 

socioafetivo, que eventualmente poderá ainda pagar pensão aos seus múltiplos pais, 

de acordo com suas necessidades, sendo estas indispensáveis para a subsistência 

do autor e da possibilidade da pessoa obrigada (art. 1694, § 2º) (SCHREIBER; 

LUSTOS, 2016, p. 862 ). 

Para Cristiano Cassetari (2017) se a pessoa possuir mais de dois pais no 

assento de nascimento, em caso de obrigação alimentar, deverá esta ser paga por 

qualquer um deles, de acordo com a possibilidade, sem solidariedade entre eles, em 

decorrência no disposto no art. 265 do Código Civil, a previsibilidade ou vontade das 

partes, de acordo com o que já ocorre com os avós.  

Assim, no caso de multiparentalidade, quando por exemplo, o filho estiver na 

guarda da mãe e estiver dois pais em seu registro de nascimento, não há óbice para 

que ele escolha entre um dos pais, para que de início a ação de alimentos, fixando a 

obrigação de acordo com a possibilidade do alimentante, como prevê o art. 1.694 do 

Código Civil. Ainda pode-se utilizar o argumento no sentido de que, sendo várias 

pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos concorreram de acordo com a 

proporção de seus recursos, sendo possível que, somente um dos pais suporte 

sozinho a pensão, sendo melhor para o alimentado que, não terá sua pensão 

fracionada entre várias pessoas, o que aumentaria a possibilidade de inadimplemento. 

Em casos de o alimentante escolhido, não suportar a obrigação alimentar, poderá 

chamar a lide as outras pessoas solidarias a obrigação, sendo chamados a concorrer 

os de grau imediato, fazendo prova da sua condição, para que se justifique a divisão, 

sendo no caso de várias pessoas obrigadas, todas concorreram na proporção dos 

seus respectivos recursos, de acordo com o art. 1.698 (CASSETARI,2017, p. 152). 

Ao constituir a multiparentalidade passará a existir dois vínculos de parentesco, 

passando os parentes dos dois vínculos parentais a serem parentes do filho até o 

quarto grau, ou seja, na multiparentalidade o filho ganha também novos ascendentes 
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e colaterais, que passaram a ter o dever obrigacional de prestar alimentos, por vínculo 

de parentesco reconhecido. Neste sentido, passa a ser válido o pedido de alimentos 

avoengos em casos de reconhecimento de pluriparentalidade, este tem sido o 

entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os netos socioafetivos 

podem buscar dos avós paternos ou maternos alimentos, sendo estes chamados a 

concorrer, de forma sucessiva ou complementar aos pais.  Trata-se de delicada 

problemática nas palavras de Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustos: 

“Como se pode perceber, os problemas envolvendo os alimentos avoengos 
aproximam-se muito daqueles que advirão com o reconhecimento de 
múltiplos laços de parentalidade relativamente à obrigação alimentar dos 
pais. Por sua vez, as dificuldades na fixação da responsabilidade dos avôs 
em relação aos seus netos tendem a tornar-se ainda mais recorrentes nos 
casos de multiparentalidade à medida que a admissão de novas linhas 
parentais aumentará o número de ascendentes do mesmo grau que 
concorrem na obrigação alimentar” (SCHREIBER; LUSTOS, 2016, p. 864). 

 
Em relação a autoridade parental, pela força da isonomia entre os pais, 

estabelecida constitucionalmente, será exercida com igualdade entre os vínculos 

parentais. No que tange aos casos de famílias recompostas, pelo princípio da 

incomunicabilidade do poder familiar do genitor que constitui nova família, de acordo 

com o art. 1636 do Código Civil, não será transferida ao padrasto ou madrasta, 

todavia, se o padrasto ou madrasta passa a exercer a função parental , com o 

exercício fático desta autoridade, de maneira que seja possível a constatação do 

vínculo socioafetivo, passará a ser pai, para todos os efeitos jurídicos (SCHREIBER; 

LUSTOS, 2016, p. 865). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho foi exposto os avanços ocorridos dentro da família desde 

os seus primórdios, fazendo uma análise desde o seu surgimento até os dias atuais, 

com ênfase para as legislações pertinentes ao Direito de Família principalmente para 

no que tange a filiação. 

 Entendemos que a filiação é um instituto que passou por fases muito obscuras 

e com fortes cargas discriminatórias, ganhando amparo e direito de igualdade 

somente após o advento da Constituição Federal de 1988, que através do princípio 

da dignidade humana, afetividade e melhor interesse da criança possibilitaram o 

reconhecimento da parentalidade socioafetiva, um grande avanço para o Direito de 

Família. 

A paternidade socioafetiva trouxe à baila a afirmação de que  verdade biológica 

seria o único critério definidor da filiação, a partir do entendimento de que os laços de 

afeto são a verdadeira ligação existente entre pais e filhos, foi possível estabelecer 

uma distinção entre pai e genitor, ou seja, foi possível entender que pai é aquele que 

cria, educa, participa da vida cotidiana do filho. 

Embora o Código Civil não defina expressamente a paternidade socioafetiva, 

em suas diversas formas, como por exemplo a “adoção à brasileira”, as advindas das 

relações de padratios ou madrastios ou ainda as decorrentes de inseminação 

heteróloga, cuidou o legislador de mencionar no art. 1.593 do Código Civil, a filiação 

de outra origem, o que levou ao entendimento jurisprudencial sobre o reconhecimento 

da filiação socioafetiva, assim como sua prevalência em decorrência da superação da 

verdade genética como definidor da filiação. 

Todavia, diante da crescente prevalência que ganhou a socioafetividade nas 

últimas décadas, surgiu o conceito da multiparentalidade, que trouxe a possibilidade 

de coexistência de dois vínculos de filiação, sem qualquer tipo de hierarquia. Tal 

conceito passou a ser utilizado pelos Tribunais de diversos estados brasileiros, que 

com base na teoria tridimensional de Belmiro Velter, passaram a considerar uma 

amigável solução para os conflitos cada vez mais crescentes nas instâncias judiciais. 

Diante deste possível solucionador de conflitos entre pais biológicos e 

socioafetivos, chegou até a Suprema Corte a discussão, que acabara por fixar a tese 

de reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos jurídicos próprios. 
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Mas por tratar-se de decisão recente, datada do ano de 2016, muito há o que 

se discutir sobre os reais efeitos do reconhecimento da multiparentalidade, pois 

embora o STF tenha firmado a tese, as questões que permeiam a decisão de 

reconhecimento de dois ou mais vínculos de filiação é extremamente complexa, com 

efeitos patrimoniais, registrais, sucessórios, entre outros. 

Além disso, percebemos que o reconhecimento da multiparentalidade pode 

levar a demandas mercenárias, com cunho meramente patrimonial, daquele filho que 

busca o reconhecimento dos vínculos biológicos com intuito de pleitear seu direito 

sucessório, não tendo intenção de uma convivência ou apenas reconhecimento da 

sua verdade genética. 

Assim, entendemos pela ponderação na análise do caso concreto, pois não 

deve o Poder Judiciário agir com extrema rigidez a um fato já existente, mas também 

não pode aceitar qualquer pedido de reconhecimento sem fundamentos precisos e 

contundentes. 
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